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* הציונים וההערות נכתבו בלימוד המסכתא, ויתכן שיש בהם 
תועלת ללומד המבקש לעמוד על עומק הבנת הפשט בגפ"ת, 

)וע"כ כשצוין "עי' מהרש"א" וכדו', ובפרט במקומות שיש בהם קושי 

. לא הובאו כאן קושיות והערות שאינם בהבנה(היינו שיש כאן קושי 
שייכים להדיא להבנת הפשט, ואף לא מערכות עמוקות שדרך 

הלומדים בעיון עמוק לעיין בהם ]ופעמים שציינו שיש כאן 

 מקום לעיין היטב[.

 

 

 * כל הציונים עפ"י מהדורת "עוז והדר".

 

  



 

 



íòèéáöä äâéâç úëñî
á"ò 'á ¯ à"ò 'á óã

ג 

äâéâç úëñî
ע"א‰ Šב '

åë'רש"י åðéàù éîå ä"ã 'éðúîá
.äøæòì שבמתניתין אף

מירושלים úéáä,קתני øäì עיקר
והמשנה  בעזרה, היא פנים ראיית
שיכול  מי כי הבית הר שנקטה
להמשיך  יוכל ההר , בשיפוע לעלות

לעזרה במעלות .(תוי"ט)לעלות

ìòåרש"י 'åë ïè÷ åäæéà ä"ã
.åîà מהרש"א בגליון

חייבת  האם אין דהא הקשה
האריכו  והאחרונים חינוך, במצות

בזה.

ïåéëåרש"י 'åë íéìâø ùìù ä"ã
.'åë øåèô ìåãâù וקשה

לאחוז  יכול אם חייב קטן דאמאי
גדול  בכה"ג הרי ולעלות, אביו ביד 

יכול פטור שאינו דמי בגמ' (כדלהלן

פטור) בעצמו נחשב לילך שזה וי"ל .
כהילוך  וחשוב דקטן , הילוכו עיקר

ג')דגדול קכ"ט .(חזו"א

úåôñåú
:'è ,'é úåøäè à"åæçä ì"æ
åìôð ïéúìéëîá 'ñåúä éøáã"
ãåîòì äù÷å ñ"è äáøä ïäá

úåôñåúá äáøä åðøæòðå ."ïäéìò
"÷ôåà" ïåëî úøåãäîá ù"àøä

.ùàø úøèò úåøòä íò

÷äùתוד"ה êà 'åë ïè÷ åäæéà
.'åë ã"îì éøåîì פורת עי'

יוסף.

ùøéô.שם é"ùøå åôåñá בד"ה עי'
משמע  "גדול", שכ' ב"ש

לא והאחרונים)דקטן .(מאירי

ãáåòìתוד"ה éîã àìå 'åë äàøé
.'åë ãáòå המפרשים

הרא"ש  ובתו' בכונתם, נתחבטו
המהרש"א  שהבין כפי מוכח
אמאי  רבנן על דמקשים קושיתם,
בתוס' והתי' מסורת, הכא דרשי לא
כהמהרש"א, דלא הוא הרא"ש
שם  שהביאו בדפו"ר כתוס' אלא

המהרש"א. על בהערה

ע"ב‰ Šב '

íåùîתוד"ה éàå 'åë íúð÷ú
.'åë úåãáò'התוס דברי

ביאת  עד וחתומים סתומים כאן
בב"א. ינון
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á"ò 'á óã
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åë'תוד"ה (ïåùàøä) àùéì
.'åë åðéöî "äéúååëãå"
כוותיה  דאי"ז מובן, לשונם אין

היא היא .(שפ"א)אלא

àäåשם íéðéî éøúã íééàìëá
.àëéì מין היא דפרידה

י"ג)בפנ"ע ב"ב .(תוס'

ïåéìâáå.שם ,äòå÷úä ïî'עי
ושם  ע"ב, ק"ט יבמות
ולא  שונה הריני שאומר פירש "י

לימוד. שכר ואקבל מקיים,

àùéì(éðùä)øäæåîתוד"ה 'åë
.ùã÷ äéäé àìã åàìá
חמור  מאיסור  שנולד ממזר  משא"כ

הוא ועומד שם)וקדש ב"ב .(תוס'

ñçåéîתוד"ה åòøæ ïðéòáã 'åë àì
.åéøçà מה דא"כ וקשה

אין  הא בפו"ר, דחייב לומר שייך
שהאריך  ומה אחריו, מיוחס זרעו

המנח"ח י"ט)בזה ג', א', זה (מצוה ,
וכמו  ביבמות, מהגמ' נסתר
א', מילואים, באבני כן שהקשה

ובעיקר. ד"ה ב',

åë'.שם çð éðá åäìåëà'עי
שם  ובאבנ"מ מהרש"א

בהתחלה.

øåøçùתוד"ה úåùòì 'åë ïéôåë
.øåîâ עליו יוציאו שלא

עבד שהוא רוזובסקי לעז ר"ש (שעורי

שנ"ז) אות כ"ב .קידושין

åë'.שם òùåô íúäã דהוי אע"ג
הרש"ש)שוגג העיר פשע (וכן ,

והו"ל  לחשיכה סמוך דהדביק 
אדעתיה ל"ב לאסוקי עירובין (תוס'

ולא) ד"ה .ע"ב

ëתוד"ה íéãáòå íéùðàëäã 'å
ãç éîã àìå éðééðò éøú

.'åë êãéàì התקשו המפרשים
כונתם  לפרש ונתחבטו בדבריהם

שמיםכאן, כתב (להיעב"ץ)ובלחם
המצוות  מכל פטירי דחש"ו  דר"ל
דאע"ג  כתבו ואח"כ נשים, משא"כ
לא  מצוות, לכלל אתו קטנים דגם
התורה  מן שפטורות לנשים דמו
מק"ו, שפטורים קטנים משא"כ 
ועדיין  התוס', בד' שהאריך עיי"ש

צ"ב.

ובחזו"א éîå.תוד"ה בהגו"צ עי'
ועדיין  הרא"ש ובתוס' שם

צ"ב.

ïîàìתוד"ה ìëåéù ,åôåñá ,ùøç
.'åë שומע אינו שרק וזה

ידו  מאימון שייגרע סיבה זה אין
איירי  שלא פשיטא וע"כ לשחיטה,

לדיוק. וא"צ בו,

äçîùתוד"ה àìà ,'åë òîåù
.úåáééç íéùðã è÷ð דהא
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וזה  בשמחה חייבים  הכל קתני
נשים. כולל

ע"א‰ Šג '

ìä÷äî.גמ' äéàø äéàø øîâ לשון
ועי' גז"ש, דזה משמע זה
גז"ש, לכל דמי דלא שכ' שפ"א

היא ראיה מצות נמי (ולכן דהקהל

פירכא) יש אם אפי' כאן .דרשינן
היקש]. דהוי לומר עדיף [ולכא'

åá.שם ùé íéáø÷òå íéùçð ìáà
ניזוק לא .(מהרש"א)ואעפ"כ

åë'.שם äáåè úéìâøî אפשר
דהא  יהושע ר' סבר דמעיקרא
לגיל  בהגיעו זה טף , בקרא דכתיב

ולמידה שמיעה (וכקו'חינוך

עיי"ש) הני המהרש"א לו וחידשו ,
בזה  שאין אף כלשהו, בטף דאפי'
על  השפעה אלא מיידית תועלת
[וכלפי  וכו' ירא"ש  של העתיד
שכר  ליתן לומר שייך השתא
תועלת  כאן שאין כיון למביאיהן

מיידית].
יהו  דר' כתב עה"פ שמח [ובמש"ח שע

אמו  עם עובדא הוי דבדידיה כיון ביותר

כמ"ש  בקטנותו, לביהמד"ר שהביאתו 

מהירושלמי]. ח') ב', (אבות התפא"י

åðéàåתוד"ה øáãî ïëå 'åë àìà
.'åë òîåùכאן מה שכ'

בהמשך  שכ' מה לפי  יותר  יובן
מלמען  "אבל  במ"ש  דבריהם
ישמעו, למען ל"ל שהק' ילמדו",
השתא  שעד מדבר  למעט ותי'
מתמעט  שלא לא, ועכשיו שמע
דיכול  כיון ילמדו", מ"למען
השתא, עד ששמע מה ללמד
מתמעט  שהוא כאן כתבו וע"ז

ישמעו". מ"למען

éöîשם àì åãîìé ïòîìî ìáà
.'åë ÷éôî תמהו האחרונים

לאחר  רק הא להו, קשיא מאי
גמיר" ואינו ד"לא מדבר (דהיינו

אמרי'שומע) ישמעו , מלמען ילפינן
גמיר  דבעינן ילפינן ילמדו  דמלמען

אמנם לאחריני. דזה כ' [ובשפ"א

היה  דברייתא תנא אך אשי, דר' הכרחו

"למען"] דכתי' מהא כן לו .פשוט

åë'.שם ïéáé íâå.מהרש"א עי'
לאחרים  ללמד לענין לתוס' [וא"כ

הא  (בהצטרף עכשיו עד ששמע במה סגי

ו"למען  עכשיו), הקהל ענין דמבין

עכשיו] שישמע בעינן .ישמעו"

áâ.תוד "ה ìò óà'נ מתוס '
לא  דהכא דלסוגיה
ישמעו", מ"למען חרשין ממעטים
וכמ"ש  לעיל, כהסוגיה ודלא
אמאי  ידעתי ולא המהרש "א,
נ' הגמ' דפשטות בזה, נדחקו
ישמעו" מ"למען  מימעטי דחרשין
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á"ò 'â ¯ à"ò 'â óã
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למעוטי  "באזניהם" אייתר ואז
אחת באזנו בגמ')חרש .(שפ"א

ע"ב‰ Šג '

åë'.גמ' äèåù åäæéà מיירי כאן
שניתן  גבוליים, בדברים
אם  ודאי כי  ולכאן, לכאן לפרש 
אדם  שאין גמור שטות מעשה עשה
אלו  לסימנים א"צ עושהו, שפוי

כלל.

úåøá÷ä.שם úéáá ïìäå לשם ויצא
עיניים)ביום .(פתח

úåèù.שם êøã åäì ãéáòã éà
סיבה  כלל לו שאין היינו

כן. לעשות

úåèù.שם êøã åäì ãéáò àìã éà
לעשות  סיבה לו שיש היינו

כן.

øùòîתוד"ה åðéöî àìå 'åë ïåîò
.íéôåöø íéðù 'á éðò
ג' שני מעשר מצינו לא דגם וקשה

רצופים ראשונה שנים (שביעית,

אמונהושניה) ובדרך ה'. ו' (מתנו"ע

כסדר) ד"ה מיאן באוה"ל דלכן כתב
בתר  דאזלינן ופי ' זה בפי' הרמב"ם
רבא  באליהו [ועי' שנים. רוב
כתי' דבקרא שכ' שם ידיים במתני'

ובשישית  בשלישית עני מעשר 
שני]. זה השנים שאר וא"כ בלבד,

ïåçéñשם õøà åðééä ïãøéä øáòå
.âåòå א"כ בשביעית, וחייבים

כמ"ש  דלא בבל, עולי כבשום ע"כ 
כאן.

úùåã÷áשם ììë åùã÷úð àìå
.õøàä בקדושה לא גם היינו

והא  מצרים, דעולי ראשונה
לא  ראשונה שקדושה מפני דאמרי'
אלא  כן אמר ר"א לא קידשה,

בגמ')הש"ס הגו"צ לומר (עי' והיינו ,
חלק  קידשו לא בבל שעולי דכמו
כ"ש  לעניים, להניחם ע"מ מא"י
לתקן  דיש כלל, קדשו דלא כאן
העניים. לטובת עני מעשר שם
השניה  קו' גם מיישבים זה ובתי'

ט"ז) ביבמות התוס' .(עפ"י

åë'.שם õøúî ãåòå לא זה ובתי'
השניה הקו' (עפ"י מיושבת

שם) .התוס'

åúåàìתוד"ה ÷ø 'åë úåèù êøã
.'åë øáã ג"פ היינו

זה) שהוכיח שפ"א  ועי ' ,(מהרש"א ,
שוטה  שהוא במה נפק"מ  אין אמנם
ושאר  לגיטין דהא אחד, לדבר רק
ר"ל  רק כשוטה, דינו אין דברים

מילי לכל שוטה הוי יוסף)דלא .(גנזי
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ע"א‰ Šד '

éèåòîìגמ' àø÷ êéøèöéà éî
.à÷éôñ מכאן להוכיח אין

די"ל  התורה, מן לקולא דאו' דספק 
כמ"ש  בעזרה חולין חשש יש דכאן

התוס'.

"äîìשם àä ,øçà ïåãà åì ùéù
.'åë "àø÷ éì שקודם ומה

מקשה  הש"ס לא "מנלן", שאל
הוא, הונא ר ' מדברי  אלא

ביומא .(רש"ש)כדאשכחן

"íòרש"י ,åôåñá ,øåëæ ä"ã
."íéùðä.בזה כונתו צ"ב

פטורי  דבהנך נימא אי י"ל, ושמא
כו')דלהלן זקן חולה רק (חיגר הם
íéøåèô לעזרה יבואו אם אך ,

יכולים  אף ואולי המצוה, יקיימו
בעזרה, חולין ואי"ז  הקרבן להביא
לגמרי  מופקעות נשים משא"כ 
כמ"ש  בעזרה חולין  וקרבנם מראיה
רש"י  כונת דזה ואפשר  התוס'.
ואנדרוגינוס  דטומטום פטורי דאף
אלא  הוא זכר ובאמת מבחוץ שביציו (אף

מהמצוה משונה) הם מופקעים
כנשים. לר"ת לגמרי הישר בס' [אמנם

לעולות  נשים דקרבן כתב ה') ס"ד (שו"ת

בעזרה] חולין אינו .ראיה

åë'.תוד"ה éîãã 'åë åà שגם
בעל  שהוא שייך במאבד

הרא"ש)מחשבות .(תו'

ñåðéâåøãðàãתוד"ה 'åë àìà
.'åë àåä à÷éôñ והא

ספק  שהוא ר"ל בריה, שהוא דאמר 
לו  שיש משונה בריה שהוא מחמת
קבוע  ספק והוא ונקבות, זכרות
משא"כ  לעולם, יתברר שלא
או  ודאי איש ספק הוא טומטום
מכוסה, שהוא אלא ודאית אשה

יתברר ייקרע יבמות ואם התוס' (עפ"י

בריה) ד"ה ע"א .פ"ג

אחד,שם. תוס' הוא "וא"ת" עד
"בן  עד כו' "וא"ת ואח"כ
אחר, תוס' הוא נ"ע" ברוך
היטב  עיי"ש המהרש"א  כמ"ש

הענין. כל
"ונראה  שם המהרש"א במ"ש והנה
יתורא  איצטריך  וה"פ כו' לפרש
שם" התוס' גם כתב וכה"ג דקרא

למה  לשון כו', חדא קשה, זה לך
איצטריך  אנדרוגינוס בשלמא הגמ'
א"ש, לא כו' קמ"ל כו' סד"א כו'
הכיפורים  יום תוספת בס' הק' וכן

תמרים) כפות שם.(לבעל ביומא
מבחוץ, בביציו אביי תי' מה ועו"ק
דאין  דר"ל האחרונים כתבו וע"ז
הוא  אלא הרגיל כטומטום זה



íòèéáöä äâéâç úëñî
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ח 

משונה, זכר שהוא כאנדרוגינוס
קרא. מחד איתו מתמעט וממילא
טומטום  זה דלמהלך ילה"ק עוד

בראיה. חייב יהיה באמת רגיל
בהמשך  שם המהרש "א ומ"ש 
א"נ  בתוס' להגיה "הנראה דבריו
צריך  אמאי מובן לא אלא", במקום
התוס' דתחילת דאפשר זו, להגהה

וא"ת) והקושיה (עד א', לדרך הוא
לזה, המשך הוא תנאי על דלייתי 

הרא"ש. בתוס' וכ"ה

äëéîñî.שם äéì ìèáîã ì"éå
סומכות נשים להלן דאין (עי'

ע"ב) .ט"ז

åë'.שם ïéðò ìëá 'ñåúä óåñá ר"ל
האשה  קרא ממעט ענין דבכל
לייתי, לא תנאי על דאפי' מראיה,
וע"כ  אשה ספק הוא וטומטום

.(מהרש"א)מתמעט

àéìâàתוד"ה ,åôåñá ,äëøöð àì
.'åë àúìéî שפקע דאף

אותו  שכופין ע"י ממנו אדון שם
שהוא  תנאי על בגדר כ"ז להוציאו,

כשמת. ולא שחרור, בר

ע"ב‰ Šד '

÷ïáøתוד"ה éàä êëìä 'åë áéúëã
éúééî éöî àì áééåçîã

.'åë כיון "הלכך  רא"ש: תו' לשון
מלהקריב  מונעתו צרעת דטומאת
הוא". ביאה בר לאו צרעתו, קרבן

äéìתוד"ה éèåòîì 'åë äáøîã
."ñåðéâåøãðàå" íåèîåè
מטומטום, קושיתם עיקר 

מהול הוא (משמרות דאנדרוגינוס

.כהונה)

åë'.שם ùøôîù ú"øôì ìáà זה
שפי'קשה  כאן לרש"י גם

מילה מחמת אחיו .(אחרונים)שמתו

äìéîשם úîçî åéçà åúî ìáà
.ñåðà éåä בפסח ואוכל

(מ"ח ובתרומה. הערות קובץ (ועי'

מילה  מצות כלל ליתא דלר"ת י"ט)

אנוס) גדר ואי"ז פקו"נ, .במקום

ע"א‰ Šה '

áåè.רש"י íà éàî ä"ã ר"ח ועי'
לעשות, רצה טוב" "אם שכ'
שעושה  שנמצא היינו רע" ו"אם

לבסוף. רע

ïðéøîàãתוד"ה àäå 'åë àä
.'åë úåòåáùá אמאי צ"ע

בריש  שם מיומא זה הביאו לא
ישמעאל. ר' דברי



íòèéáöä äâéâç úëñî
à"ò 'å ¯ à"ò 'ä óã

ט 

ï"áéøäתוד"ה ÷ìçî 'åë äæ
.àéöîîì äåìî ïéá
היינו  דמלוה כתב שם בערל"נ
בשעת  אלא קודם ידע שלא
קודם  שידע היינו וממציא דחקו,
בשעה  אלא עזרו ולא בדוחקו

ביותר. שעני

éðòåשם 'åë åðåéãôá ì÷éî äéä
.'åë àúììòì éæåæ ורעות

התוס' כפי' הוא וצרות רבות
שנעשות)לעיל כאן (ד"ה וה"נ ,

לבעיה  גורם זו לבעיה שהפתרון 
אחרת.

ע"ב‰ Šה '

àøéáìגמ' íø àøâéàî øîà
.àú÷éîò.מהרש"א עי'

åë'.שם úà áéú éáøì ç"ø ì"à
דמעיקרא  מפרש יעקב בעיון
מחויבים  סומא, שהוא ידעו דלא
נשיא, שהוא רבי אפי' כולם,
כשנתברר  אך לכבדו, ת"ח בכבוד
הבאים  את רואה ולא סומא שהוא
לזלזל  לרבי דאין ר"ח סבר לכבדו

פניו. לקבל בכבודו

âçáרש "י, ,ãåîòá ïåøçàä
.úåëåñä מחג קשה לפי"ז
.(מהרש"א)השבועות

ע"א‰ Šו '

äéáגמ' àééæç àúøéúé àúå÷ðôî
.ìàåîùá אנוסה והיתה

בו.להשאר  ולטפל

á'שם äá úéàã àôéãò äâéâç
.úåìéëà דוכתי שבכל אף

כליל  דכולה עדיפא שעולה  אמרי'
דידן  לענין קדשים, קדשי היא וגם
אכילות  ב' בה שיש חגיגה עדיפא 
מאשר  קנייתה במעות להרבות
רק  בה דיש בפחות דסגי עולה

מזבח .(שפ"א)אכילת

÷íãåרש"י ,çúôúäì ìåëéù ä"ã
.ìãâéù יתפשט לא שאם

שפטור  פשיטא שיגדל לאחר אלא
ולפני  שיגדיל אחר שהרי מחינוך,
שהשתא  שייך ולא פטור, שיתפשט
פטור  כשיגדל ואח"כ חייב יהא

.(מרומ"ש)

éðîéæ.תוד"ה øñéøú 'åë ïéðã
בקרבנות  כאן דגם וקשה
זימני, תריסר קרא ביה תני

ליישב. נדחקו [ואולי והמפרשים

אחד  מנשיא ראיה להביא דא"א כונתם

מעולות, יותר שלמים שהקריב בלבד

עולות  שיקריב אפשר השני הנשיא שהרי

הנשיאים, כל לגבי וכן משלמים, יותר

עדיפי  ששלמים ראיה להביא ע"מ וא"כ



íòèéáöä äâéâç úëñî
á"ò 'å ¯ à"ò 'å óã

י 

למילף בעינן הנשיאים,ìëîמעולות

נחשב  לא וע"כ אחת, ראיה אלא ואי"ז

זימני] תריסר .שכתוב

òîùîתוד"ה éëäã 'åë éàîù úéá
.'åë'דהגמ צ"ב, דבריהם

אמרי  לא מ"ט ב"ש גם אמרה
בכה"ג  בכ"מ הגמ' וכדרך כב"ה
דב"ש  דטעמא מזה משמע ואיך

טפי דוד)עדיף ביד ובספר (וכה"ק .
שייך  דמה דכונתם כתב פנים סבר
כב"ש, אמרי לא מ"ט ב"ה לשאול
עולת  הוי דלא להו סבירא הא
חגיגה, רק הדיבור קודם ראיה
עדיפא, שחגיגה טעמם זהו וא"כ
דהוי  דאפ"ה הגמ' כונת אע"כ
דב"ש  טעמא דילמא תמיד, עולת
התירוצים  משני קא וע"ז עדיפא,
הנך  ס"ל דלא ב"ש וא"כ שבגמ',
דעולת  שיסברו שייך  תרוצים,
ואפ"ה  הדיבור, קודם הואי תמיד

הגמ'. כקו' עדיפא, חגיגה

מהרש"א.åôåñá.שם, עי'

ע"ב‰ Šו '

àגמ' éî.'åë éãéî àëé'לר יל"ע
בשאר  עשו מה ישמעאל
בכללות  רק קיימום האם מצות,
ללא  תפילין כגון בפרטות ולא

מרובע  שצריך הפרטיים דיניה
לשאול  שייך וא"כ וכו', ושחור
כו'. מידי  איכא מי המצוות בכל
דכ"ז  כתב ב') קמ"ג (יור"ד יצחק [ובבית

נאמרו  שפרטיהן בקרבנות רק נאמר

מצות, בשאר לא אך מועד באוהל

.עיי"ש]

éåì,רש"י ìù åèáù ä"ã
.íäìùî äåáéø÷ä וקשה

עי' ציבור, קרבן זה אין לכא' דא"כ
שהביא  מה ל"ו סי' המקום אבני

בזה.

áéúëתוד"ה 'åë éãéî àëéà éî
.äéôåâá.מהרש"א עי'

àáé÷ò.תוד"ה éáø דבריהם כל
רא"ש  בתו' ועי' צ"ב, כאן
וצ"ע. יצחק, ובשיח שם ובהערות

ïäéúùá.תוד"ה àìå 'åë ùé'עי
בהגו"צ, שהביאו מה

רא"ש. תוס' על ובהערות

øåòéù.שם ïéëéøöù.מהרש"א עי'

åë',תוד"ה äðéî à÷ôð éàî
.'åë íéàåìéîá ,åôåñá

מהרש"א. עי'

àìåתוד"ה 'åë àîòè é÷åñôì
àîòè é÷åñô øúá ïðéìæà

.'åë.מהרש"א כתב עי' ביומא [ושם



íòèéáöä äâéâç úëñî
à"ò 'æ ¯ á"ò 'å óã

יא 

פיסוק  ששכחו רש"י) (על המהרש"א

דהא  כתב שם ובריטב"א לגמרי, הטעמים

פיסוק  ללא היינו הכרע להם דאין

יש  טעמים פיסוק לאחר ואה"נ טעמים ,

הכרע] .להם

åë'תוד"ה øåòéù íäì ïéàù
íéùéùî úçéô íà éðùîå

.'åë לבאר האריכו המפרשים
באבני  שהביא מה עי' כונתם,

המקום.

בריש êéøôå.שם לעיל, שם
המסכת.

ìë.שם éøåëéá ìë úéùàø מרבינן
מהייתור פ"ב לה ביכורים (תוי"ט

.מ"ד)

ע"א‰ Šז '

ïáø÷á.גמ' íéðô úéàø øîà ì"øå
דוקא  אי ב' פ"ח מנ"ח עי'
בחגיגה, גם הנידון או ראיה בעולת
מחלוקת  הביא ח' להלן ובמאירי

בזה.

í÷éø.גמ' éðô åàøé àìå äéáéúéà
מגופא  אם להבין, זכיתי "לא
מברייתא  גם קושיה, ליכא דקרא
קושיה  הוסיף ומה קושיה, ליכא

מהקרא" יותר .(רע"א)מהברייתא

מלא  שולחנך יהא דלא מהא  דהקו' [וי"מ 

שלמי  ע"י מלא שולחנך ובחוה"מ כו',

וכו'] .שמחה

åë'.שם íéð÷éø ïéàøð ïéàå וקשה
זהו  הא הברייתא קמ"ל דמאי
מזה  הוכיח והטו"א דקרא. פשטיה
הקרבן  הביא לא דאם כהרמב"ם
דראיה. העשה כלל קיים לא
הברייתא  דקמ"ל כתב ובשפ"א
כל  קרבן עמו מביא הרגל דבעיקר

שנכנס. פעם

íéîìùå.שם úåìåòá ïàë היינו
חגיגה .(מרומ"ש)שלמי

שמחה. שלמי ואפשר

åë'.שם àðãéàä å÷ñéì àì'לכא
מיירי  דהא מובן, זה אין

גדולים להלן בבנים ברש"י (כדמוכח

אביי) א"ל לומר ד"ה שייך מה וא"כ ,
הרי  לא, או אותם יעלה שהאב
יש  אחד ולכל הם, עצמם ברשות
עם  קשר ללא לעלות עצמי חיוב

ואביו. אחיו

øåòéùãרש"י 'åë äèîì ìáà ä"ã
.àåä àúééøåàã שזה אפשר

מהירושלמי. התוס' כמ"ש הלמ"ס

ïåéàøä.רש"י éàî ä"ã'עי
מהרש"א.



íòèéáöä äâéâç úëñî
á"ò 'æ ¯ à"ò 'æ óã

יב 

øì'תוד"ה ì"ñã 'åë ïðçåé éáø
.'åë ïðçåé.מהרש"א עי'

åë',שם ãòåîá óà éøééî 'éðúîã
íéðô úééàøá ìáàáééçéî

.àðîéæ àãç àåáì לשונם מרהיטת
חדא  לבוא חייב דבחוה"מ משמע
המפרשים, ע"ז תמהו וכבר זימנא,
כמאמר  שזה כתב קה"י ובגליונות
זימנא  שחדא נהי כלומר המוסגר,

יכול (ביו"ט)חייב אח"כ מ"מ 
קרבן. בלא ראיה להוסיף

àéòùåàשם 'øë ì"ñã ì"ö î"îå
.'åë יש דמדאו' ס"ל דאי

במתני' למינקט הו"ל לא שיעור ,
שיעור  דיש שיעור, לו דאין  לישנא

הקרבן כהונה)בגוף .(משמרות

íåéáשם åá 'åë àðùéì êãéàìå
.'åë כפשוטו בגמ' פי' בטו"א

כל  להביא צריך הרגל דבעיקר
בחוה"מ  דלל"ב אלא דאתי, היכא
אסור, יוחנן ולר' רשות זה לר"ל

כן. פי' לא התוס' אמאי וצ"ע

øáëãשם ïåéë óéñåú ìá íåùî
.÷éôð:וקשה(à מהרצ"ח עי'

שלא  בר"ה מהתוס' שהביא
בעשיית  תוסיף בל על עוברים

ביום. פעמים ב' המצוה

(á מהקרבן ראיה מצות שנא מאי
תוסיף. בל לענין

להביא  יכול בחוה"מ אי יל"ע עוד
א'. ביום פעמים כמה

התוס' דלשון כ' המים ובבארות
ר"ל  אלא דוקא, לאו תוסיף" "בל
הרשות  דבר מקריבין אין דביו"ט 
הקושיות, ל"ק ולפי"ז חובה, רק
ביום. כ"פ להביא יוכל ובחוה"מ 
"וליומא  שכ' התוס' מל' אמנם

שלא. משמע אוחרא"

åë'.שם ð"äå éîìùåøéá àúéàãë
"דאיתא  גריס המים בבארות
אם  ור"ל הוא", דין ה"נ בירושלמי
הבבלי  שיטת להשוות נבוא
בפלוגתא, ניפוש שלא והירושלמי
דיש  הירושלמי דמ"ש לומר נצטרך
לאו  הקרבן, בדמי  למטה  שיעור 
שיעור  דיש ה"ה אלא נקט, דוקא

בהבאתו.

(á).בהגהות úåà ç"áä,מובן לא
מתיב  נמי כאן עד שהרי

לר"י דבש)ר"ל .(מצור

ע"ב‰ Šז '

ééøéáçåרש"י 'åë àø÷ àìà ä"ã
.'åë íéùøôî אפשר

הוי דהוקש  זה דאדרבא להם, ה



íòèéáöä äâéâç úëñî
à"ò 'ç ¯ á"ò 'æ óã

יג 

של  זו דחבורה חצאין, נראין
עולה. אינה וכו' מקמצין

ùéåרש"י ,åôåñá ,àîéú éëå ä"ã
.øçîì "ïéîåìùú" äì
לב"ש  צ"ב "תשלומין" לשון
להביא  שייך לא לעולם דלדידהו

ד"ה ביו"ט. (בגמ' לחגיגה [ובזכר

פנים  ראיית עיקר לב"ש דגם כ' ביו"ט)

מביא  גם ואז ראשון, ביו"ט הוא בעזרה

על  עובר לא (ובכך ראייה עולת קרבן

אינו  אך ריקם), פני יראו דלא הלאו

בזה] שהאריך עיי"ש למחר, רק .מקריבה

åôåñá,רש"י ,äàá àéäùëå ä"ã
.'åë äìôåè äîì äìåò ìáà

לייב אריה ר' כ"א,בחי' סי' (ח"א,

וברש"י) ד"ה זה סק"ב, דלכא' כתב ,
טפילה  דדין נימא אי רק א"ש
מיוחדת, גזיה"כ הוא בחגיגה דשרי
אך  מחגיגה, ראיה ילפינן לא ולהכי
הוא  סברא דהא לגזיה"כ א"צ לכא'
אמאי  חובתו, הביא שכבר דכיון
המעשר, מן השאר להביא יוכל לא

כה"ע. ע"ש

äùìùáתוד"ה ÷ø 'åë ïéàéáî
.íéøáã.בעולות ולא

úåìåò.שם óà "íáø"î åìáé÷
שקיבלו  לזה דהכרחם אפשר
ת"ר  ע"א כ' דביצה הא מרבם

רא"ש  בתו' אמנם כו', מעשה
נחלקו. התלמידים שרק איתא

úåäâäáåשם ,àäá å÷ìçð àìå
.ç"áä כתב המים בבארות

הלל  בזה נחלקו דלא דהכונה
להגהת  וא"צ בהדיא, ושמאי

הב"ח.

úåçîì.שם, íãéá ïéàå ,åôåñá'עי
רש"ש.

ì"öë.תוד"ה "íéøãð" úåìåò
וי"ו הזהב)בלא .(שרביט

úåìåòשם äì éöøúîã éëéä éë
.'åë שרי שלמים אך

.(מהרש"א)

ע"א‰ Šח '

åë'.גמ' øáñ÷ àîìà בפשטות
וכ"ה  ב"ש, דהיינו משמע
שהק' מהתוס' אך בר"ח, להדיא

לב"ה. אף דזה נ' מרכבת לכא' (ועי'

י') ב', חגיגה לחגיגה המשנה ובזכר .
אשי. ר' דהיינו כתב

àáשם åðéà äáåçáù øáã ìëå
.ïéìåçä ïî àìà הענין כל

סי' המקום באבני עי' היטב, צ"ב
ע"ז. שהביא מה נ"א



íòèéáöä äâéâç úëñî
à"ò 'ç óã

יד 

úåòîì.שם úåòî ïéìôåè'עי
להביא  צריך דמהחולין בע"ב
ובמאירי  ראשונה, אכילה דמי
קטן", "שה כתב דלהלן במתני'

ז')ובחזו"א אין (קכ"ט דמדאו' כתב
שיעור. כלל

åë'.שם çñôä úåîé ìë øàùå הא
שאר  ולא דוקא פסח דנקיט
אמתני' דקאי י"ל החג, ימות

בפסח לחגיגה)דמיירי .(זכר

àúø÷ñ.שם íåùî דהיה ומשמע
בהמה  מעשר להביא שייך
כבר  הא וקשה בטפילה, לחגיגה
שייך  ואיך מעשר בקדושת קדושה

ובמרומ"ש לחגיגה. (ד"ה להביאה

בברייתא) הריבוי והנה דבכלל כתב
בחגיגה  דכתי' ה' יברכך כאשר של
בהמה  ומעשר מע"ש נתרבה
שאר  ולא הברכה, מן שבאים
בהם  יוצאים לא דודאי קרבנות
אמנם  בטפילה. אפי' חגיגה ידי"ח 
לשלמי  הוי דזה נקטו בתוס'
הוכיח  שם והמרומ"ש שמחה,

כרש"י.

åë'.רש"י øî øîà ä"ã מה צ"ע
זכר  ועי' הגמ', על מוסיף

לחגיגה.

øáëרש"י ,åôåñá ,äé÷æç ä"ã
.äáåç éãé àöé אבני עי'

ע"ז. שהביא מה נ"ג סי' המקום
ר'ובמרומ"ש אמר ד"ה ע"ב (להלן

עיקר יוחנן) מכאן "למדנו כתב:
שיוצאים  שאע"ג בתורה, גדול
זמן  כל מכ"מ אחת, בבהמה
זו  מצוה בכלל זה הרי שמביא

כו'". מה"ת

äðåùàøרש"י äìéëà ä"ã
à÷ìñ à÷" àúùä

."êúòã'אמרי בע"ב דלהלן
אין  וא"כ בדמים, הוא דלר"י 

לחזקיה משביר סייעתא (ראש

יהודה)(ב  ומנחת .השלמות)

øîרש"י øîàå 'åë úçîùå ä"ã
.'åë הא דהיינו תמוה זה

בברייתא  אך להלן, אשי דר'
ולא  מקרא ומנחות עופות ממעטינן

בבשר אלא שמחה דאין (ועי'מהא

שם) במשניות מהרי"ח ובחי' .תוי"ט
להביא  רק רש"י שכונת וצ"ל
ולכן  בשר בכל שמחה ששייך

בנו"נ. יוצאין

åë'.תוד"ה úåù÷äì ïéàå ,àîìà
לאקשויי  שייך מה לכא'
הוכיח  לחגיגה ובזכר אהדדי. תנאי
קסבר" ד"אלמא לעיל כמ"ש מזה

עיי"ש. אשי, ר' היינו

ïåéëתוד"ה 'åë àúø÷ñ íåùî
.'åë äøåúä ïî áééçã'עי



íòèéáöä äâéâç úëñî
á"ò 'ç ¯ à"ò 'ç óã

טו 

ח')רש"ש. כ"ד ב' (יור"ד יצחק [ובבית

חייב] "ואינו" להגיה .כתב

ע"ב‰ Šח '

ביאור.מתני'. צריכה זו משנה
ה"אוכלים" דענין ונראה
גדולים  בזכרים  מיירי לא כאן,
בפנ"ע, קרבן חייב מהם שכ"א
וכדו', ועבדים קטנים בנשים אלא

מתני': שעיקר à)וקמ"ל שאף
שלמים  של א' בקרבן יוצא חובתו

עולה של ד"ה וא' ד', פ"ח, (מנ"ח

חובת) הדיןוהנה éùéìùäוזהו
שאם  מהפסוק ילפינן מ"מ במשנה,
להביא  עליו מצוה מרובים נכסיו

מא' אלא יותר מדויק שיעור בזה  [ואין

ה'] ברכת לגבי כפי נאמר זה ודין ,
úåìåòברכת לפי שמביא ,íéñëðä,

הדין מה במשנהéðùäוזהו [וכן

בדין מרובים עולות éòéáøäשמביא

.במשנה]
(áשאם נוסף, מרובים,דין אוכליו

בכלל  ג"ז  מועטין, שנכסיו אף
ברכת  זה ואין ה'", "כברכת

ברכת אלא íéìëåàäהנכסים
úåùôðäå שיש מתני' קמ"ל ובזה ,

בשלמי להאכילם äâéâçמצוה
בשלמי מאשר וזהו äçîùיותר

ע"י ïåùàøäהדין והיינו במשנה,

בגמ ' כדאי הטו"א)טפילה עפ"י .(כ"ז
שאין  צ"ל האוכלים", "לפי רש"י [ומ"ש

לכ"א, קרבן שיביא הנפשות לפי כונתו

כללי] ריבוי .אלא

äãåòñã.רש "י 'åë éðú÷ àäå ä"ã
ע"א  כדלעיל בהמה, היינו 

יצחק) .(שדה

ùîçרש"י áéø÷îå øæåç ä"ã
.éðù è"åéá יו"ט לרש"י

דחוה"מ  ראשון יום היינו כאן שני 
.(מאירי)

éîð.רש"י øîúéà ä"ã דלא" צ"ל
שהיה  מילתא מוכחא

כו' ממשרו"כ)בדעתו" כהונה .(פרחי

÷àתוד"ה åâåçéå ïåùìà àîù ,éî
.êéîñ חגי לחלב כונתם

רא"ש) בתוס' בשלמי (וכ"ה דרק ,
ולא  חלב להקריב שייך חגיגה

כליל שכולה י'בעולה בתוס' (רש"ש

ויחוגו) ד"ה .ע"ב

åë'.שם õøéúå כתב המהרש"א
ובתו' ראשונה, קו' תי' דלא
משם  דילפינן דהו"א כתב רא"ש
עופות  ממעטינן הוי ולא קרבן כל

ומנחות.

éàåתוד"ה ìéàåä áéø÷îå øæåç
àëéà(יצחק שדה - (כצ"ל



íòèéáöä äâéâç úëñî
à"ò 'è ¯ á"ò 'ç óã

טז 

.'åë íéðäë äáøä íù מאי מובן לא
חזי  הגברא דהא  לאקשויי, ס"ד

ועוד)בראשון אפרים פני שמואל .(בני

àìùשם úåáãðå íéøãðë åùòðå
.'åë è"åé úîçî וכי "קשה,

וקדושת  בכדי, פקעה הגוף קדושת
הלכה" להיכן .(טו"א)חגיגה

ה' קכ"ט שהובא ובחזו"א (בסימן

"חד מקדשים) דבריו בתוך כתב
עולה  שאר עם היא קדושה
מצוה  בהם שיש אלא ושלמים

נוספת".

ע"א‰ Šט '

åúåéøçàá.במתני' áééç åðéà
דשפיר " דנ' לע"ד ק"ק

או  תקנה לו אין תנא הוי אי טפי
תשלומין" לו אין (מלאכת שוב

במשניות) כתב שלמה ובמרומ"ש .
קרבן  להפריש חייב דאינו דהכונה

שחיסר מה ,(וצ"ב)להשלים
צריך  דבאמת כתב ובטו"א

כנו"נ. להקריבו

åë'.שם øîåà àéñðî ïá ù"ø לא
אלא  ת"ק על לחלוק בא

דבריו על ותוי"ט)להוסיף .(מאירי

äðôåî.גמ' ééåðôà רש"ש עי'
ובר"ח. שלמה וחשק

ìâøä"שם ìë úà" êìåäå ââåçù
.'åë,לה נקט אחרון יו"ט אגב

עתה זה למדנו ימים (כסא דשבעה

.רחמים)

åë'רש"י âç àìù éî ä"ã 'éðúîá
.åúâéâç ראיה עולת וה"ה

בתוד"ה  עיי"ש ע"א ב' כדלעיל
תשלומין.

è"åéãרש"י ,éìéî éðäðî ä"ã
.ïåøçàä ותשלומין

בברייתא, להלן ילפינן דחוה"מ
ר"ח. עי' אמנם

åë'רש"י øîà ïðçåé éáøå ä"ã
ùé 'åë äìéì ïéàù ô"òàå

.ïéîåìùú åì הדמיון כל הנה
דיו"ט  לתשלומין נזיר בין בסוגין

בסוף צ"ע שפ"א עי' האחרונים, (וכה"ק

ומי) חיוב ד"ה יש דבשניהם וצ"ל ,
ל  אך "בכוח" מפני קרבן בפועל א

הקרבן הקרבת המונעת (וכ"כ סיבה

זה  שחיוב שם מ"ש אך הש"ס, בגליוני

תמוה) זה דנזיר, טומאה בימי אף .חל
דכאן  צע"ג, כאן רש"י דברי אמנם
הקרבן  מהקרבת שהדיחוי כתב

הגמ'äìéìäבגלל משני מאי וא"כ ,
תשלומין  לה דיש  "טומאה" שאני
שם  כתב  רש"י וגם שני, בפסח
הא  הטומאה", מפני הנדחה "קרבן

מפני נדחה אלא äàîåèäאי"ז



íòèéáöä äâéâç úëñî
à"ò 'é ¯ à"ò 'è óã

יז 

הלילה הטו"א מפני כונת [וכ"נ

אך  (הא')) טומאה שאני (בד"ה להקשות

צ"ב] וי"מתי' אבן . קה"י, (גליונות

ועוד) יום ישראל בבוקר היינו דבנזיר
éðéîùä הקרבן מביא אינו שאז

ולא åúàîåèמפני מהלילה שנטמא
שיש  מלבד והנה הלילה. מפני
שמשלח  טמא מדין בזה לדון

תוד"ה קרבנותיו ע"ב ד' לעיל (עי'

בהדיא דכתיב) כתב כאן רש"י הא ,
הלילה מפני כתב שנדחה שם [בקה"י

התרצן  אלילה, קאי שהמקשן את"ל דאף

הטומאה  מפני שהדחיה למד ע"כ

.בשמיני]
דשאני  דקאמר הא י"ל  ובדוחק
מ"שם" שהוא כל היינו כו' טומאה
הקרבן  דחיית שאין אף טומאה,
הלילה, מפני אלא טומאתו בגלל
משום  שהיא דכל קרא גלי אפ"ה
היא  שהטומאה כאן כגון טומאה,

äáéñ תשלומין לו יש  להקרבן,
ספון) מחקק בס' צ"ב.(וכ"כ ועדיין .

íìåòì.תוד"ה äàøð 'åë äæ
זה  ממזר "שאומרים

הערוה" על שבא רא"ש מפלוני (תו'

.בע"ב)

äøåîâתוד"ה ù"æâ àäã 'åë øîàð
.'åë àéä חי יוסף עוד בס '

לחכמים) ועד בס' דלבתר (הובא פי'
דסוכה, הא זו מגז"ש דילפינן

גז"ש  שאין לתשלומין, נמי ילפינן
למחצה.

ע"ב‰ Šט '

åë'רש"י íìåòä ïî ãøèð ä"ã
.äàåôø åì ïéàù הוי לפי"ז

רוצח למינקט בד"ה מצי (מהרש"א

.גונב)

éôèתוד"ה åúåçà è÷ðãî 'åë ïàë
.úåéøò ìëî במיתת שהן

רא"ש)בי"ד .(תו'

ע"א‰ Šי '

éá.גמ' àðøãä àìå éúòáùð éôàá
לא  שהכעיסוני, הכעס מרוב

בי .(ר"ח)אחזור

èòîרש"י 'åë íéøãð øúéä ä"ã
.'åë àø÷îá ùé æîø אף

כלל  דליכא משמע באויר שפורחים
דתנא  לרש"י ס"ל במקרא, רמז
דמייתי  הגמ' על פליג לא דמתני'
דלכולהו  אלא נדרים, להתרת קראי 
והא  משמואל, חוץ פירכא אית

בלבד רמז הוא (מהרש"א דשמואל

מפרשים) ושאר .תוי"ט

"äåøò".רש"י ,úåéøòäå ä"ã
רוצה  מה מאוד תמוה



íòèéáöä äâéâç úëñî
à"ò à"é ¯ à"ò 'é óã

יח 

בזה לומר  רש"י לומר אדוננו [ואין

על  דקאי  בגמ' כדאי' אחת ערוה דר"ל

דמתני' דברים דבשאר מאנוסתו, בתו

הם  גם מעילות) טהרות טומאות (עבודות

א'] דין על רק רבה קאי ומצוה .
ליישב.

ע"ב‰ Šי '

àðéîà"גמ' äåä" àéääî éà
.'åë äùòì àåää הוה" לשון

הוא  כן דבאמת דוקא, לאו אמינא"
לעשה) "ואימא" הגי' ובדק"ס .(שפ"א,

åë'רש"י úáùçî úëàìî ä"ã
.'åë êîñù éôìå דהא וקשה

ילפינן  המלאכות ענין כל
הא  רק ולא למשכן, מהסמיכות
דכל  נימא וא"כ מחשבת, דמלאכת
כהררין  הם הרי שבת מלאכות
דילפינן  דהא וי"ל בשערה. התלוין
תעשה  לא הקרא של "הפירוש"
לומר  שייך זה מהמשכן, "מלאכה"
מהסמיכות, להדיא, בקרא דכתי'
בעינן, מחשבת" ד"מלאכת הא אך

במלאכו  "פטור" והוא שהוא ת,
על  דחייבים דקרא לפשטיה מנגד
דהסמיכות  אמרי' בזה המלאכה,
אלא  אי"ז ילפינן דמיניה למשכן

מאימראן)רמז ר"מ .(חי'

øàùתוד"ה ìáà ,åôåñá ,âç ïîæá
.'åë úåðáø÷ דלפי"ז וקשה

רק  דהעשה כן י"ל מ"ד לאידך גם
רק  אשלמים קאי ילין ולא בעולה,

ושפ"א. טו"א עי' הרגל, בזמן

øáãîá.תוד"ה éì åâåçéå'עי
רש"ש.

המים úåìéòî.תוד"ה בבארות
פרש"י  "מתוך גריס
מרובות  והלכות מועט במקרא

כו'. משמע"

åë'.שם òîùî הסתפקו התוס'
לענין  כונתו אם רש"י בד'
שלא  הלכות שיש ה"כמות",

בפסוק כלל שכתוב,כתובות מה [אך

ברמז] ולא בפירוש לענין כתוב או ,
אך  כתוב, הכל שבאמת ה"איכות",

בהדיא. ולא ברמז

÷øîàשם àéãäáã òîùî íâå
.éáéúëã'פי יצחק השיח

"מקרא  המשנה דלשון דר"ל
אותו  בהדיא דכתיב משמע מועט"

ברמז. ולא מועט מקרא

ע"א‰ Šי"א

éàø÷á.גמ' ïééò כתב במרומ"ש
מראה  בעינן ד"שאת" כגון



íòèéáöä äâéâç úëñî
á"ò à"é ¯ à"ò à"é óã

יט 

וזה  עמוק, ו"בהרת" גבוה, שלה
בקראי. רק במשניות נתבאר לא

åë'.שם èîåç ïëù כל בו ושיערו
לחומרא לעיל)השרצים .(טו"א

å÷øæåתוד"ה ð"äã 'åë åáéø÷äå
.'åë äéøúá áéúë,לק"מ"

הוא  הולכה לשון והקריבו דודאי
קאמרינן, הכי דאנן אלא כדמסיק ,
דהא  והקריבו בכלל נמי דקבלה
בכלל  ושניהם להולכה, קדמה

עיי"ש)וכו"' .(טו"א

å"÷áתוד"ה àìà 'åë äëøöð àì
.'åë הוי ק"ו דאם תמוה,

לעיל  לגמ' ל"ל א"כ כתיבי, כלא
ודאי  הרי  מילי, הני כל לאשכוחי
יש  וטהרות ומעילות דבעבודות

שילפינ  דינים אלא הרבה מק"ו, ן
מיכתב  הוי מק"ו דילפינן מה ודאי 
עיי"ש. לחגיגה זכר וכה"ק כתיבי,

ע"ב‰ Šי"א 

äøåú.גמ' éôåâ ïäå ïä אלו גם
באויר .(ר"ח)שפורחין

éîð.שם éëä êìåîì åòøæî שאין
בשניים .(ר"ח)לדרוש

éîð.שם éëä ùã÷ä úøîùî úà
רא"ש. תו' עי'

ùéôðעריות åéðôá àìù 'åë
.äéøöé שראה לאחר

מהרהר  לעולם א', פעם אותה
גמירי)אחריה ד"ה ע"א ח' סוטה .(תוס'

åë'.שם ïðáø åðúã éìéî éðä àðî
אינם  ההמון כי והטעם,
כו', הענינים אותן להבין  יכולים
אמונתו  תשתבש הסכל וכשישמעם
האמת, את סותרים שהם ויחשוב 

והנכון האמת לר"מ והוא (פיה"מ

.עיי"ש)

øåçàì.שם äîå íéðôì äî קשה
דקאמר  הא היינו התוס' דלפי
קודם  אדם ישאל "יכול לעיל

מהרש"א. עי' העולם", שנברא

íéðùרש"י ,äùìùá ä"ã 'éðúîá
.àåäå והוא שלשה פי' לא

ד"בשלשה" כיון הגמ' כמסקנת
והוא שניים דכיא)משמע .(מירא

äæרש"י 'åë àðîçø øîàå ä"ã
.'åë äæ ìöà הרב אצל היינו

לשלשה) דורשין דאין מסקינן .(דהא

á"îתוד"ה íù 'åë ïéùøåã ïéà
.'åë אותיות ידיעת

וכונתם  ידועות, השם של ומילותיו
שנעשים  ומעשים פעולתו כוח על

ידו .(תוי"ט)על



íòèéáöä äâéâç úëñî
á"ò á"é ¯ à"ò á"é óã

כ 

ע"א‰ Šי"ב

åàøáðגמ' íéøáã äøùò áø øîà
.'åë ïåùàø íåéá בחלק כי

מוזכרת  לא כאן המנויים מהדברים
משמיענו  לכן "בריאה", לשון בהם

הראשון ביום נבראו (רד"ל שכולם

ל"א) ג' דר"א .בפרקי

éøáéàשם ïåùàøä íåéá øåàå
.'åë áéúëäå דמקשה משמע

סתירה  מקשה לא ואמאי רב, על
מהרש"א. עי' עצמם, בפסוקים

åë'.שם åàøáðùë ì"ø øîà רבו
והאריכו  בסוגיין הדקדוקים

המפרשים ד"ה בה מהרש"א גם (ועי'

.ובש"א)

ìùשם åîù íéîù 'îòä óåñá
.'åë ä"á÷ä.מהרש"א עי'

éëéäתוד"ה 'åë ò"öå 'åë óåñî
íéáëåë éðä ìë íéîéé÷

.òé÷øá íéàøðä הקושיה אין לכא '
מאוד  רחוק דהכוכב דכיון מובנת,
את  גם לראות שייך שפיר מהארץ ,

שבצידו הכוכבים (וכעי"ז שאר

שם) פסחים בתוס' השפ"א ולפי הקשה .
"שהם  דבריהם בהמשך כאן מ"ש
משמע  הרקיע", בכיפת תלויין
כגודל  גודלו דהרקיע ס"ד דהשתא
דמקשים  אפשר וא"כ בלבד, הארץ 

א' כוכב תחת העולם דכל דכיון
כוכבים. שאר לראות שייך לא שוב 

ע"ב‰ Šי"ב 

ïðéàåגמ' úåàåøù úåéøáì íäì éåà
úåàåø äî úåòãåé היינו

åë'בשמים, úåãîåò.בארץ היינו
יעקב) .(עיון

ùãå÷äשם úåéçå íéôøùå íéðôåà
."úøùä éëàìîå".רש"ש עי'

åôåñá,רש"י ,åëøã ïéàù éîì ä"ã
.úçàë åàøáðù מהרש"א עי'
וטו"א.

ïéñì÷îùרש"י 'åë úåùçå ä"ã
.íåéá רשות ערבית דתפילת

.(מהרש"א)

úåùòìרש"י éãë" 'åë íîåé ä"ã
."ãñç איתא דבגמ' וקשה

אותו ïãåáëמפני שאי"ז וודאי ,
חשוב  אדם יש דלפעמים הטעם,
מפני  שותקים האחרים שכשמדבר

åãåáë אדם יש ולפעמים ,
מפני  שותקים האחרים שכשמדבר
ומצוה  חסד, עמו לעשות שרוצים

ליישב.

íéîòôתוד"ה áåø êà 'åë ñðëð
íúåà íéëéùçî íéððòäù



íòèéáöä äâéâç úëñî
à"ò â"é ¯ á"ò á"é óã

כא 

.íúåà íéñëîùë דמה ור"ל כצ"ל,
העננים  מתוך הכוכבים שרואים
אך  נקרעים, כשהעננים היינו
את  מחשיכים באמת כשלא,
הכא  וא"כ נראים, ואינם הכוכבים
איך  הרקיע כל מכסה שהוילון

הכוכבים שיראו (בארות שייך

.המים)

àöåé.שם äøåà äðîîå דהוילון
אין  ובלעדיו לשמש נרתיק
השמש  אור לסבול יוכל העולם

בשפ"א) וכ"ה נחשב (שם וע"כ
כלום משמש .(שפ"א)שאינו

ע"א‰ Šי"ג 

åë'.גמ' êîî àìôåîá'עי
מהרש"א.

àìàשם íé÷øô éùàø ïéøñåî ïéà
.ã"éá áàì מי דוקא לאו

אלא  בי"ד, כאב  בפועל שמשמש 
כרסו  שמילא לזה, שראוי כל
דבר  אותו ושואלין הנגלית, בתורה

ועונה מקום בכל יעקב)הלכה .(עיון

÷éàù.שם àì ì"à תשובה "מכאן
כל  שמבלים אנשים לאותן
גם  הקבלה בחכמת ימיהם
להסתירה  ראוי ויותר כו', בילדותם
ביד  למחות שיש כו', לגלותה לא

ברבים" זו בחכמה הדורשים
.(מהרש"א)

äáëøîäרש "י äùòî ïä ïä ä"ã
.'åë úù÷ä äàøîë 'åë

כן לפרש קו'הוצרך להסביר
מרכבה  דמעשה מיתיבי, הגמ'
כמראה  כ"ח פסוק כולל לא
כ"ז  פסוק עד רק אלא הקשת

כו'. וארא
דמנ"ל  הגמ' על קשה אמנם
דגם  אמר יוסף דר' להמקשן
המרכבה, מעשה הוא כ"ח  פסוק 

א' פרק על אמר åúåììëáדלמא
ודאי  זה פרק דלמדתם דכיון כן,

המרכבה. מעשה שלמדתם
"תנינן  ליה דאמרו דכיון י"ל ואולי
פסוק  כולל דהיינו ויאמר" עד בהו
זה  דלמדו לומר כונתם וודאי כ"ח,
ולא  המרכבה מעשה בתורת

בעלמא יוסף בקריאה שרב [ורצו

המרכבה] ממעשה עוד א"כ ילמדם ,
כונתו  מ"מ, הן שהן להם כשאמר
סוף  עד היינו שלמדו, מה שכל

מ"מ הוא הבא]פ"א, בד"ה .[ויעוין

åë'רש"י ìîùçä ãò ä"ã
."ùøãéì"'הגמ קו' י"מ

מ"מ  דע"כ משמע דמהברייתא
כלל  זה לדרוש אסור ואילך ומכאן
כמעשה  מדעתו ומבין ליחיד אפי'



íòèéáöä äâéâç úëñî
á"ò ã"é ¯ à"ò â"é óã

כב 

ברש"י  זו תיבה ובאמת מרכבה,
תימה  אמנם זה, לפי' סייעתא הוא
פשטות  זה דאין חדא כן, לפרש 
עתה  עד מצאנו לא וגם הגמ',
אפי' כלל  לדורשם שאסור  דברים
חדש  ענין להמציא ומנ"ל כמ"מ
דכונת  להיפך, זה ובפשוטו זה.
דע"כ  משמע דמהברייתא המקשן
על  להקפיד א"צ ואילך ומכאן מ"מ 
מרש"י  וכדמשמע כמ"מ, זה לימוד 
גירסא  לאוקמי ובס' הן, הן בד"ה
זו, לתיבה ליתא שבכת"י הביא

וא"ש.

åôåñá.תוד"ה ,éìâøå.רש"ש עי'

"ãáåòתוד"ה 'åë ïéøñåî ïéà
äöåøù øçà "íéáëåë

.'åë åãîìì דאם מוכח  זה מלשון
ללמדו, שרוצה אחר ישראל איכא
עור" מ"לפני נפטר דאינו אסור,

שעובר אחר ישראל יש (משנה אם

ה"ב) פ"ד ולווה מלוה .למלך

ע"ב‰ Šי"ג 

òãéãגמ' àëéì åîå÷îã ììëî
.äéì הארץ כל ד"מלא

אך  פעולותיו, מצד היינו כבודו"
מיוחד, במקום הוא שכינתו גילוי
ומשמעו  "ממקומו", כדכתיב 

מקום  לאותו דידע דליכא
.(מהרש"א)

ïìäìå.רש"י 'åë áåùå àåöø ä"ã
כך: וצ"ל שיבוש כאן יש
הכבשן  מפי היוצא להב של
שהאור  לסיד, אבנים בו ששורפין
יוצא  ותמיד לאבן אבן בין יוצא

ונכנס:
"מבין  דיבור מתחיל ואח"כ
ובזק  גוונים, גוונים כו', החרסים"
בעירובין  כדתנן חרסים שברי לשון

הכהנים. יחליקו שלא (תוצאות כו'

.חיים)

ע"א‰ Šי"ד

åúéîàì.גמ' úîà ïéã'אפי פי'
הדיין  אם מעידים, שהעדים
יפסוק  לא שמרמים, ומרגיש יודע
עד  היטב יחקור אלא פיהם על

לאמיתו ט"ו שידון במגילה (תוס'

.ע"ב)

åäáà.רש"י éáøãë ä"ã'עי
בילקו"מ.

ע"ב‰ Šי"ד 

éðúãîéìù.גמ' ãçà øáã'עי
הגר"א  בביאור וכן מהרש"א,



íòèéáöä äâéâç úëñî
à"ò å"è ¯ á"ò ã"é óã

כג 

סקנ"ט) רמ"ב צריך (יור"ד דכך כתב
לימדו. לא שבאמת אף לרב, לומר 

úéæä.שם úçú תורה מאור על רמז
בברכות .(מהרש"א)כדאי'

éôìרש"י 'åë 'ä éðéòá ø÷é ä"ã
."øåçá" úîù דאין נ'

בחור  אלא נשוי, ולא בחור כונתו
זקן ולא צעיר במגדים מלשון  (וכן

בחז"ל  לשונות הביא ה' דף לעיל חדשים

צעיר) היינו שבחור .וברש"י

é÷åôàìתוד"ה ,åôåñá ,àéðúäå
åöøä àìù êøò ïá à"ø
'ø ,åáø éðôì åöøä 'éôàå ,åéðôì

.äöøäù åðéöî àì ïðçåé כצ"ל
ועוד, המים , בארות מאימראן, (ר"מ

øùéäוכ"ה øôñá החידושים חלק לר"ת

.)שצ"ט 

çé÷éתוד"ה äéá éø÷ 'åë äìåúá
.úðîàðטו"א האחרונים)

מיירי ועוד) שם דבכתובות הקשו
שגם  לכהן זונה איסור לענין גם
נאמנת  אינה ואפ"ה מוזהרת היא

ובשעה"מ יהושע. פי"ז לר' (סוף

דכונתם מאיסו"ב) דאפשר כתב
הדבר  יתגלה אם לכ"ג דבעולה
משא"כ  נאמנת, וע"כ תתבייש
במשמעות  כן דל"נ כתב אך התם,
על  טעם ברוך בהגהות ועי' התוס'.

ממיץ  הר"א עפ"י שתי' מה טו"א
כאן) הש"ס בגליון עו"א.(עי' וכ"פ ,

ע"א‰ Šט "ו

åë'.גמ' øîàðù ãáìá úåòáöà 'â
ביניהם  דאין נפקא מקרא
בניה  על המרחפת כיונה הרבה,
זה  אצבעות וג' מהם, מתרחקת ולא
ג' מתרחקת יונה סתם א"נ מסברא,
איך  יודע איני מ"מ אך אצבעות,
בין  לשיעור  אלוקים מרוח משמע

למים .(טו"א)מים

éàåäãשם àåä éðù íåéá äìãáä
.'åë דקרא ס"ל זומא ובן

בא  אינו אלוקים, ורוח כו' דוהארץ
מתאר  אלא כסדרה הבריאה לפרש
גם  ורומז קצרה בדרך הבריאה כלל

שבעתיד ההבדלה יוסף)לענין .(עץ

úàשם ïúú ìà øîåà áåúëä åéìò
.êøùá úà àéèçì êéô'עי

המשך  כאן צ"ל ולדבריו מהרש "א,
המלאך  לפני תאמר ואל הפסוק

בדק"ס. כ"ה ובאמת כו',

äòø.שם úåáøúì øçà ÷ôð אף
אין  הרבים את המזכה שכל
היה  ור"מ ידו, על בא חטא
שמתחילתו  היכא היינו תלמידו,
דתחילתו  אחר משא"כ טוב, הוא



íòèéáöä äâéâç úëñî
á"ò å"è ¯ à"ò å"è óã

כד 

כדלהלן ד"ה רע ע"ב ק"ט יבמות (תוס'

דתימא) .מהו

"øçàì"שם î"ø úà øçà ìàù
.àöéù בד"ה מהרש"א עי'

אחר. שאל

åë'.שם êéøåçàì øåæç øéàî ì"à
ר"מ  שיצטער רצה לא
א"נ  התחום, שעבר כשירגיש

כ  אמר חכמתו יוסף)ןלהראות .(עץ

åë'רש "י ïéàìå ïéàî ä"ã
.ãåøè êáéì "àëéäå"

גירסא)כצ"ל .(לאוקמי

אך åäåéçîå.תוד"ה מהרש"א, עי'
דבגמ' כתב (דפו"א)בדק"ס

כו', חזיתיה" כי מ"ט "א"ל ליתא
לפני  וגם ועוד, ליתא בע"י וכן

בגירסתם. זה היה לא התוס'

î"øתוד"ה äéì øîà÷å ,åáåù
úéøçà úà 'åë áéúëã éàî

.åúéùàøî áåéà(רש"ש)כצ"ל.

éòáשם, úà ïàîì ,åôåñá
."êåáà"ì àééîã÷ äáø÷îì
כ' אשכנזי בצלאל ר' בליקוטי

קיסר נירון ע"א דהוא נ"ו גיטין (עי'

ר"מ) מיניה ונפיק .איגייר

ע"ב‰ Šט "ו 

íìåòá.גמ' åòøæî ùé ïééãò הרבה
בעולם, מזרעם יש רשעים
רבונו  שידע טפי גרע דזה ואפשר

בו למרוד .(מהרש"א)ומכוין

åë'.שם øîà÷ àì î"øã äéîåôîå
הא  קשיא לא לעיל דאמרי' אף
ללמוד  עדיף טפי כו', בגדול

שמים ירא .(ר"ח)מחבירו

éðáשם øéàî øîà÷ àúùä ì"à
.'åë הקב"ה של דרכו שכן

שבדור  הצדיקים לסברת שמסכים
יכשל) ד"ה ע"א נ' ב"ק .(שטמ"ק

ïáøåçרש"י 'åë éðååé øîæ ä"ã
.úéáä'עי תמוה, זה

מהרש"א.

éôà'תוד"ה ð"à 'åë ìåãâá àä
.'åë íéìåãâ ååä אף

לנדותו  רצה  דלא שם דמשמע 
וא"כ  לתלמידים, לימודו בגלל
הא  קרא האי לו שהביא מה
שייך  ועדיין בקטנים, מיירי
נדהו, ואמאי  לגדולים שילמד
לנדותו, רצה דבאמת דכיון צ"ל
לו  שאין קרא האי לו הספיק 
ע"מ  לקטנים, שזה אף ללמד,

הזהב. שרביט וכ"כ לנדותו,



íòèéáöä äâéâç úëñî
à"ò æ"è óã

כה 

ע"א‰ Šט "ז

åëå'.גמ' íìåòä óåñî ïéñèå כבר
וא"כ  כנפיים להם שיש אמר
שהם  ר"ל אלא שטסין , ודאי
ולא  העולם, בכל להיות יכולים
בעולם  מקומות ויש שמוגבל כאדם
מפני  בהם לשהות יכול שאינו

וכדו' .(מהרש"א)הקור

åë'.שם ã"ñ ïéòãåé המקשן כונת
היכי צ"ב דר"ל פי' [ובמהרש"א

השרת] ממלאכי יותר .ידעי

íãàשם éðáá åøîàð íéøáã äùù
.'åë וכי בזה, קמ"ל מאי צ"ע

זאת. יודעים אנו אין

גם שם. למיתני דהו"ל וקשה
כבהמה (וכה"ק דמתים

.מהרש"א)
באדם (בע"י)והרי"ף דמיירי תי'

מיתה, עליו ונקנסה שחטא קודם
האדם  על מיתה שכשנקנסה א"נ

הבהמה על אף מ'נקנסה [מדבריו

היו  הבהמות אף החטא שלולא חידוש

מחז"ל  לכך משמעות ויש לעולם, חיות

בר"י  יצחק ר' בפי' וכ"כ פי"ט, בב"ר

אמנם  י"ז, ג' בראשית (מהקדמונים) יוסף 

ע"ז] פליג כאן יעקב ובראש בעיון .
האדם  מיתת דמי דלא תי' משביר

למיתת  למעלה עולה שנשמתו
מתה. נפשה שאף הבהמה

äåä.שם äåäã éàî מקשים "יש
העולם  הקב"ה ברא לא למה
הפילוסופים  קושיות וכה"ג קודם,
סדר  על להקשות שהרבו והמינים
איתם  בדרך תלך ואל הבריאה.
קושיות  כי דבריהם, על להשיב
וכו', למינות נוטים כאלו ותירוצים
החקר  לתבונתו, וקץ חקר ואין
שבי"ג  עיקר וזהו תמצא, אלוקי

יעקב)עיקרים" .(עיון

àשם íù øéëæäì.äôù'עי
שאמר. בד"ה מהרש"א

"óèòúéå"שם ïéøåçù "ùáìéå"
.ïéøåçù,הענין כפל

בשכבו  בביתו הוא ד"ילבש"
מכובד, עצמו יראה שלא ובקומו,
ו"יתעטף" בכך, לבבו ירך אולי
החוצה, בצאתו העליון בגד היינו
ממנו, ילמדו לא יחטא אם שגם

בעיניהם חשוב (הפלאה שאינו

בקידושין) רש"י עפ"י .שבערכין

åë'תוד"ה ç"øéôë àìå 'åë äùòéå
.'åë åéøáãë òîùî åðéà
יישב  שם בקידושין במהרש "א
כייף  מצי לא אם לר"ח גם דודאי
אלא  בסתר, שיעשה מוטב  ליצריה



íòèéáöä äâéâç úëñî
à"ò æ"é ¯ à"ò æ"è óã

כו 

כו' שחורים דילבש דהא כונתו
יחטא  ולא יצרו לכוף למען הוא

כלל.

ãåãתוד"ה úøáñ éôì ÷ø 'åë éñåé
.'åë דא"כ צ"ב, דבריהם

עדות  שושן ובספר מחלוקת. הוי
מ"ז  פ"ה עדויות מבאסקוויץ, ואלף (לר'

באמת) אם בד"ה ג' דכונתם אות כ'
היה  דהוא מ"ד הוי לא דדוד

בעצמו שאול הבע"ד  אף  לכא ' [אך 

בתו] מצד בע"ד .הוא

ע"ב‰ Šט "ז 

åë'.גמ' àåä éìå÷ íäì øîà
התשובה  דרכי לעם להורות
ספק  צד על אפי' המת לפייס

שם) במכות .(ערל"נ

åë'.שם úåáù íåùî àìà äðéà
יש  במקדש, שבות דאין ואף

בהם שגזרו ביצה שבותים (רשב"א

ע"ב) תי'י"א ושפ"א טו"א ועי' ,
נוספים.

ììë.שם äëéîñì àúéìã ואפ"ה
כעבודה  דמיחזי אוסר ת"ק

ד"ה בקדשים ע"א פ"ה חולין (תוס'

שמא נשים) גזירה הוסיף  ובמאירי  ,
כוחם. בכל יסמכו

àðôéøèöî.רש"י àì ä"ã'עי
בגמ'. מרומ"ש

øáãתוד"ה ìáà 'åë éúâøä àì íà
.øúéä ענין הוא מכאן

ללעיל. שייך ולא בפנ"ע

éøçàתוד"ה úåèðì àðôéøèöî àì
.'åë íéáø יעקב בברית

אם) ד"ה נפשות (בגמ' דיני  דהא הק'
כולם  טעו ואיך דכ"ג, בסנהדרין
בן  יהודה רק אמאי וגם זה, בדין
ותי' קברו . על השתטח טבאי
הצטרף  ויהודה בשוה, דנחלקו
כונת  וזו להורגו, והכריע למחייבים

כאן. התוס'

òîùîתוד"ה ïëå 'åë úåùòì
."àëäî" יוסף עוד בספר

לחכמים)חי ועד בס' כונתם (מובא פי'
איסור  מתיר דר"י כאן דחזינן

בקדשים]דרבנן כעבודה עבור [דמיחזי
איסור  לנשים מתיר ה"נ נשים,
אלא  אינו שבכה"ג לבטלה ברכה
ל"ג  ר"ה בתוס ' כמבואר  מדרבנן

ע"א.

ע"א‰ Šי"ז

úùôú.גמ' èòåî úùôú עדיין אך
לחג  המצות חג דנקיש קשה
ובצל"ח  ח', לתשלומין הסוכות



íòèéáöä äâéâç úëñî
á"ò æ"é ¯ à"ò æ"é óã

כז 

מה  בד"ה לעיל בטו"א וכן האריך,
המצות. חג

íùרש"י 'åë á"ù÷ ø"æô ä"ã
.'åë åîöò éðôá ìâø בר"ה

פי' קש"ב פז"ר בתוד"ה ע"ב ד'
ברהמ"ז  לענין שר"ל רש"י בדעת
כ' בסוכה רש"י אמנם ותפילה,

בסוכה. בו יושבין דאין דר"ל

åìù.תוד"ה çåáè íåé דכ"ז וקשה
על  גם להקשות שייך
לא  יו"ט בכל שלב"ש הרישא,
ראשון, ביו"ט עולות מביאים
כאן. עד התוס' המתינו ואמאי
"ראשון" לב"ש דאה"נ וי"ל
ביום  חזי ואם דחוה"מ, א' הוא
בראשון, חזי שפיר מיקרי זה
דא' בסיפא דוקא הקשו לכן
חזי  ולא שבת הוא דחוה"מ

.(ח"ס)

úáùä.תוד"ה øçà çåáè íåé'עי
ובהגהות  טו"א, מהרש"א,

חבר. איזיק יצחק ר'

ò"åëìתוד"ה ,åôåñá ,'åë ïäë ïéà
.'åë ùáìúî äéä àì

ה  בון בטו"א בר יוסי דלר' ק'
בגדים, בח' מתלבש יום שבכל
טבוח  ביום גם יתלבש לא אמאי
ליו"ט. סימן שום כאן דאין
זה  שאין שיתפרסם כ' ובמאירי

לא יו"ט זה ביום שדוקא ע"י [היינו

בבגדיו] .מתלבש

ùéתוד"ה èòåîì 'åë úùôú
.óåñ גם שכאן אף

קצבה יש ימים)למרובה י"ל (ח' ,
הוא  ז' דעד לחומרא דקאמר
טפי  אבל בתשלומין חייב ודאי

שלא ע"א אפשר ע"ב יומא (תוס'

ניעבד) .ד"ה

ע"ב‰ Šי"ז 

çåáèגמ' íåé äì ïéà åàì éàî
.ììë'אי בסיפא דהא תמוה

בדלא  דהיינו וי"ל כו'. ב"ה ומודים
להו  אית טבוח יום חד א"נ אפשר,

לב"ה .(מהרש"א)נמי

åë'.שם çåáè íåé àì 'åë ù"ú'עי
בנת"ע, למ"ש שציין רש"ש
בברייתא  כתוב שהיה כ' ושם
דהיינו  פי' והמקשן בר"ת, "י"ט "
"יום  דהיינו פי' והתרצן "יו"ט ",

ועוד)טבוח" חיים בתוצאות .(וכ"פ

ììëרש"י çåáè íåé äì ïéà ä"ã
íäì ïéà "áåù" 'åë

.ïéîåìùúגירסא)כצ"ל .(לאוקמי

àáרש"י äúà ,'åë àäá ìáà ä"ã
.'åë òåùôì זו דסברא וצ"ל



íòèéáöä äâéâç úëñî
á"ò æ"é óã

כח 

דבגלל  דאו', לאיסור אף מהני
כ"קבוע  הקרבן הוי פשיעה חשש
ע"ב  כ' ביצה רש"י עי' זמן", לו

זו. אף ד"ה

àöîתוד"ה ìàéøæò 'øå 'åë áéúëã
.'åë àúôñåúá'התוס כונת

צ"ב. דאה"נ כאן דר"ל (ואפשר

ולא  לינה, לדין אחר מקור יש בתוספתא

כסוגיין) המצות .מחג

ñá.î"ùåçáשם, óà íúäå ,åôå
פי' ובשפ"א מהרש"א, עי'

השבועות להיפך בחג לינה לענין [אמנם

הפנ"י  וכ"כ א', לילה רק לינה דלכו"ע נ'

שם] .בר"ה

"÷ïáø"תוד"ה ïéðòì 'åë óà
.'åë øîà÷ כונתם ע"כ

לאפוקי  הוא כאן דלס"ד
ובטו"א לאו מתשלומין, מאי (בד"ה

דמה"ת הב') ייתכן לא דזה הק'
לאפוקי  דרשה שנצטרך תשלומין
לאפוקי  תי' לחגיגה ובזכר מזה.
ומשאר  לעיל אושעיא דר' מהיקש 
ישועות  בכוס כ' וכעי"ז דרשות,

הש"ס) בליקוטי ב"מ מקשינן (על דהא
היקש  ואין ללינה השבועות חג

הב"ח למחצה בהגהות ע"א לעיל (עי'

ועי'ב') לתשלומין. דאף וס"ד ,
דלהלן. בדיבור פי'מ"ש [ובשפ"א

היינו א' יום בהו"א .מיו"ט]õåçהגמ'

"ùã÷ìתוד"ה éîåé 'åë äåöî
.'åë "úøöò סותרים כאן

דכ' הקודם שבדיבור דבריהם את
במרומ"ש  וכ' דרשה. א"צ דלזה
לפי  הוא כך אבל לזה א"צ דאה"נ
והוסיף  לחגיגה, בזכר וכ"כ האמת,
כאן  התוס' דכונת היטב לבאר
על  שם בר"ה הראשונים קו' ליישב
ושבועי  יומי דמנינן כאן הגמ'
דהא  והק' לתשלומין, וילפינן
תי' וע"ז תפסת, לא מרובה תפסת
את  סותר שהמועט היכא שייך דזה
ב' שהם כאן משא"כ המרובה,
שכתבו  וזהו שונים, ענינים
לקדש  יומי איתנהו, "תרוייהו
א"צ  שבאמת אף כו', עצרת"
בדיבור  כמ"ש עצרת לקדש לדרשה

הקודם.
יומי  כאן, כ' הרא"ש בתו' אמנם

עצרת, ïáø÷äלקדש áåéç ïéðòì,
ז' גם מרבינן דהא תמוה וזה

דזה לתשלומין בהערות שם (ומ"ש

בסוגיית  כן נראה אין מב"ש, לאפוקי

שם  דביצה הסוגיה בעיקר וגם הגמ',

זה  בענין וב "ש ב"ה דבין וטריא בשקלא

שמואל) בר דרבה הא כלל הובא ,לא
מ' עצרת" "לקדש התוס' ל' וגם

וצ"ע. לקרבן, ולא יו"ט [ואולי לדין

הרא"ש בתו' קרבן åצ"ל חיוב לענין

לתשלומין] .שביעי



íòèéáöä äâéâç úëñî
à"ò ç"é ¯ á"ò æ"é óã

כט 

åë'.שם õøéúå'פי המהרש"א
ל')כהב"ח ופשטות (באות ,

ועוד  הרש"ש כפי' נ' יותר התוס'
הרא"ש)מפרשים בתוס' ומ"מ (וכ"מ ,

תיקון  טעון התוס' לשון
דבריהם. הגיהו והמפרשים

åë'.תוד"ה éøùã 'åë àìà באמת
הקרבן  את דהמביא י"ל
באותו  במלאכה אסור  לתשלומין
היינו  במלאכה דשרי והא היום,
קרבן, מייתי דלא אינשי לשאר
בחד  דאיירי להו משמע והתוס'

.(שפ"א)גברא

לשון êéøèöéàå.תוד"ה אך
בר  דרבה הברייתא

לתשלומין משמע על שמואל (קו"א

שהאריך) עיי"ש שם הטו"א ובאמת ,
דברייתא  רישא רק אי' במנחות
אף  למנוייו חודש מה שם כתי' ולא

למנוייה. עצרת

ע"א‰ Šי"ח

ïéãגמ' ùã÷ àø÷î éåø÷å ìéàåä
.äëàìî úééùòá øåñàù àåä

דלעיל לק"ו א"צ העיר לפי"ז (וכן

בזה) האריך ובמרומ"ש .הרש"ש,

ìçùשם è"åéá ïàë ò"äåñá
.úáùä øçà úåéäì וקשה

טבוח  יום כלל ליכא דבכה"ג
ביו"ט  הכל דהקריבו כב"ה דקיי "ל
להם  אסר ר"ט אמאי וא"כ עצמו,
כב"ש. דס"ל לומר ודוחק להספיד,
דהרבה  תי' ובשפ"א ובתורי "ד
ביו"ט  להקריב הספיקו שלא
ובאמת  שלאחריו, ביום הקריבו
בהספד  דהתירו דמתני' בדינא
הדין  דמעיקר ומשמע ותענית
יום  שהוא משום היינו אסור,

קרבנות אסור הקרבת במלאכה (ואף

לתשלומין, לאו אלא ד"ה לעיל כהתוס'

דלענין  מ' במתני' אך מדאו', דהוי וי"א

דשרי  דהא  באיסור, השאירו המלאכה

להוציא  מספיק היכר הוא ותענית בהספד

משום מהצדוקין) הטעם אם אמנם .
לאסור  הו"ל א"כ  דקרבן תשלומין

ז' בפוסקים)כל כן שיטה יש .(ובאמת
דה  בגלל וצ"ל זה אין דר"ט א

ואף  חג, אסרו מדין אלא הקרבנות
דימים  אי' י"ז דתענית שבמתני '
בהספד  מותרין יו"ט שלאחרי
אך  הדין, מעיקר כ"ז ותענית,
חג  אסרו דין נהגו התנאים מימות

ותענית בהספד עפ"י לאסרו (כ"ז

ט') ו' המקדש כלי ולדבריו משנ"ל .
לטעם  משא"כ חג, אסרו בכל ה"ה
חג  באסרו רק זה דקרבנות
הפוסקים. בזה ונחלקו דשבועות,



íòèéáöä äâéâç úëñî
à"ò ç"é óã

ל 

ïîרש"י 'åë úåöîä âç úà ä"ã
.äëàìîä דהא ק"ק פירושו

המצות  חג "את כתוב זה בקרא
מצות", תאכל ימים שבעת תשמור 
למלאכה, תשמור למדרש ומנ"ל
ייתור  כאן דיש כ' הר"ח ובאמת
כ' ובטו"א הקרא, בפשטות ואי"ז
מצות  תאכלו למיכתב ליה מדהוה
ימים  דז' מ' איפכא, וכ' ימים ז'
מלאכה. דשמירת רישא על גם קאי 

åë'רש"י äãåáò úëàìî ìë ä"ã
.'åë "äì êéîñå" דכ"ז צ"ע

הספר  מן חסר ועיקר בגמ' ליתא
באופ"א) פי' .(ובטו"א

éëåתוד"ה 'åë ãòåî ìù åìåç
åúö÷î 'åë åðéöî ïëéä

.'åë או"נ שמלאכות שמצינו אף
לא  מלאכות ושאר  ביו"ט  הותרו

אחרונים) דכאן (וכה"ק דמי, לא ,
בדבר  כגון הותרה המלאכה אותה
הכתוב  שמסרו  ואף האבד,

בגמ')לחכמים שיהיו (כדלהלן א"א ,
בדאורייתא  כ"כ מקילים חכמים
שכן) ד "ה ע "ב נ"ה פסחים שאנץ  .(תוס '

øîà÷ãîשם 'åë àîìà 'åë ãåòå
.è"åé ïéàã הוי אי שאפי' ואף

שרי  דהא כיו"ט הוי לא דאורייתא 
אך  וכדו', האבד דבר במלאכות
שנוסף, מה דכל איתא בגמ' שם

בתורה, קריאה עוד לו מוסיפים
מדאו', במלאכה אסור חוה"מ ואם
שמותר  ר"ח על תוספת בו יש א"כ 
בחוה"מ  להוסיף לן והוה במלאכה,
ה' ויהיו מר"ח יותר א' קריאה

יצחק)קריאות .(שיח

úîàä".שם, éôì" òîùî לשון
ראיות  הני "מכל רא"ש: תו'

מסתברא".

éëäá.שם àéãäá éøùã àø÷
ç"ðîáנראה)(שכ"ג ולי ד"ה ג'

הידוע  הט"ז עפ"י דבריהם פי'
אין  להיתר בתורה המפורש שדבר
רע"א  ובשו"ת לאסור, חז"ל בכח

לענ"ד) אבל ד"ה ע"ד כן,(קמא כתב
חז"ל  שהסמיכוהו בדבר רק אך

אקרא.

åë'שם, øåò éðôì íåùî ,åôåñá
.äá ïéãåî ïé÷åãö עיי"ש

מר"ת  שהביאו שם ובתוס' בסוגיה
לפנ"ע  איסור דשייך מזה להוכיח
כאן  והתוס' דרבנן, באיסור אפי'

כן ס"ל וכמ"ש לא לק"מ, (דא"כ

.הרש"ש)
דקרא  פשטא דהוי מ"ש והנה
תוס' גם כ"כ בה, מודים והצדוקין
והריטב"א  והרא"ש כאן הרא"ש 
מובנים  דבריהם ואין מו"ק, ריש
דהוי  כונתם אם דממ"נ, כלל,



íòèéáöä äâéâç úëñî
á"ò ç"é ¯ à"ò ç"é óã

לא 

דהוי  ופשוטה גמורה אסמכתא
בר"ה דאורייתא הריטב"א מ"ש (וכעין

כ' כוללת בפתיחה והפמ"ג ע"א ט"ז

הוי ועוד) בחוה"מ מלאכה א"כ ,
פשוטה  באסמכתא גם ואם דאו',
דלא  הדקו"ל א"כ  דרבנן הוי וכנ"ל
דלא  כאן לשיטתם לפנ"ע שייך
תמהו  וכן בדרבנן, לפנ"ע ס"ל

ישועות האחרונים ד', רל"ב (מנח"ח

ועוד) א', תק"ל וצע"ג.יעקב ,
ושם  בה, מודים שהצדוקין [ומ"ש
מודים  אינם שהכותים אי' בגמ'
צדוקין  בין לחלק כ' הרש"ש בה,
הכותים  דגם י"ל וגם לכותים.
ואינם  שמזידין אלא בה מודים
שאינם  אומרים רק לציית רוצים
דוד  גורן בשו"ת וכ"כ בה, מודים

מ"ט]. או"ח

ע"ב‰ Šי"ח 

åôåâ.במתני' àîèð åéãé åàîèð
בנטמאו  דוקא זה דין

ידיים בסתם לא אבל (שפ"א,ידיו

ד"ה  א' קנ"ח או"ח  הגר"א בביאור וכ"ה

.אפי')

ì÷ì.שם øúåî øåîçì ìáè'וק
דהו"א  וי"ל בזה, קמ"ל דמאי
לקודש, מהני לא לחטאת דבטבל
אי"ז  מהכל, חמורה דהיא דאף

חולין, היא ובאמת מדרבנן אלא
.(שפ"א)קמ"ל

ìáàרש"י ,ïéìéáèî ùãå÷ìå ä"ã
.'åë "ìåëàì",בנגיעה ה"ה

רש"ש. עי'

ìëשם úà 'åë àúééøåàã äàîåèá
.óåâä.רש"ש עי'

úàèç.רש"י éîá ,úàèçìå ä"ã
רב ור"ח ד"ה ע"א כ' (להלן

חטאת.אחא) בקרבן פי'

íééãéשם, úåàîåè ìëå ,åôåñá
.ñ"ãî ïäù ידיים במסכת

פ"ג.

äìéëàá.תוד"ה ïàë'עי
מהרש"א.

àîäðá.תוד"ה àä פשטות
משמע  דבריהם
דמתני' בגמ', הפשט כ' דבתחילה
ומתני' דנהמא באכילה דידן
ואליבא  דפירי  באכילה דבכורים

דהא דר"מ א', אות הב"ח (וכהגהת

בנטילה  חייב דמעשר באכילה לרבנן

דפרה) וכמתני' בפירי כ'ואפי' ואח"כ ,
דהיה  בפנ"ע, ענין והוא כו' וה"ה

אליבא לחלק דמתני'ïðáøãיכול
דבכורים  ומתני' בנהמא באכילה
הרש"ש  וכ"פ דנהמא, בנגיעה



íòèéáöä äâéâç úëñî
à"ò è"é ¯ á"ò ç"é óã

לב 

עי' אחרים, בפי' י"מ אמנם ועוד.
שם. עט"ר ובהערות הרא"ש תו'

úåé÷ð.תוד"ה íåùî 'åë ìèåðä
ובהערות  הרא"ש תוס' עי'

שם. עט"ר

åë'.תוד"ה õøéúå 'åë ïéìåçì ïàë
ורש"ש. מהרש"א עי'

ע"א‰ Šי"ט 

åë'.גמ' íéìëã àéîåã íãà éðú÷
ולא  לזה צריך אמאי וק'
כונה. דא"צ גופייהו מכלים הוכיח
דאפשר  תי' שם בחולין והצל"ח
א"צ  כונה בני לאו דהם דכלים

תי'. עוד ועיי"ש כונה,

íéìëשם 'åë äôöîå áùåéá
.åäì ïéåëîã דיושב זה ענין

היטב  ביאור צריך כונה הוי ומצפה
שאינו  האדם כונת מצטרפת איך
וצ"ע. הגל, לפעולת כלום, עושה

ìëìשם åîöò ÷éæçî äìòå ìáè
äî.äöøéù שייך אי"ז

אלא  הטו"א, כמ"ש לברירה
ידיו  סילק שלא דכ"ז נותנת הסברא

ענין מאותו שהוא ודעתו מהני (ולזה

התוס') כמ"ש מחשבה לח מהני ,
הטבילה  למעשה הנצרכת שבלב

.(מרומ"ש)

ìùשם åùàøá 'åë ìéáèäì åäî
.ïåùàø בעי אמאי וקשה

דבעיא  חסר, דמקוה בכה"ג דוקא
והטביל  שלם במקוה גם שייכא זו
בית  ובס' הטובל. של בראשו
היה  דאם  אלא דאה "נ תי ' ישראל
דמי  שפיר דבכה"ג לו פושט
ליה  מיבעיא הוי אסיק, גוד דאמרי'
לא  דאז דאפשר חסר במקוה כה"ג
ליה  בעי וע"כ אסיק, גוד אמרי'

בכה"ג. מיד

äéì.שם úéì ÷éñà ãåâ,הכא דוקא
דחזינן  לומר דאין דאפשר

בראשו המקוה ר"ח)כאילו .(עי'

íàרש"י óàå 'åë úéìãøç ä"ã
.'åë ñøôè÷ åðéà ובאמת

לטעם  פי' בחינם זה, טעם לפי
גזירה)ראשון ד"ה שם חולין ,(תוס'

נאמר  לא חיבור אינו דקטפרס והא
דזה  בו, טובלין שאין לענין
חיבור  לענין אלא דזוחלין, תיפו"ל

הקטפרס ע"י  מקומות  (מהר"ם ב'

.שם)

òéâîרש"י ,'åë ïåùàø ä"ã
.õøàì שבים ראשו וכן

.(מאירי)

ìåèéìרש"י 'åë ìéáùá íàå ä"ã
.'åë úåøéô.רש"ש עי'



íòèéáöä äâéâç úëñî
á"ò è"é ¯ à"ò è"é óã

לג 

ïðåàäרש"י ïåâë 'åë ú÷åìçî ä"ã
.'åë הביא לא אמאי יל"ע

וכפיר"ח. דסוגיין, מעלות הני

úåéîîâ.רש"י ä"ã כאן התערבו
כך: וצ"ל דיבורים ג'

.úåéîîâ:גומות.ìçðá שיפולי
כו' אין (וכונת הרים דנחל לומר רש"י

מקום  כל אלא מים עם שהוא מוכרח

כו') הרים בשיפולי äðåúçú.:שהוא
ועוד)כו'. גרסא לאוקמי .(עפ"י

äìéçæתוד"ה íåùî éàã 'åë øåæâð
.'åë éðäî íé ìùá æà

החזו"א לפי התוס' (או"ח ביאור

גרסינן קכ"ט) לא כאן להתוס' :
רק  גשמים", "של חרדלית בגמ'
אטו  אפי' דגזרינן והיינו חרדלית ,
ר' מקשה קא וע"ז ים, של חרדלית
לטעם  רק יתכן דזה אלחנן
במעיין  אפי' חיבור  דאינו דקטפרס,
הא  זחילה, מטעם אי משא"כ וים,

בזוחלין. מטהרים וים מעיין
חרדלית  דל"ג להוכיח באים ואח"כ 
כו', למורי קשה דהיה גשמים, של 
דאחר  ר"ל ניחא" ראשון "ולפי'
דים  בחרדלית אפי' דגזרינן דחזינן

גשמים) של הפי'(דל"ג רק יתכן א"כ ,
אינו  דקטפרס דרש"י הראשון
דזוחלין, טעם יתכן ולא חיבור ,
דלעיל  אלחנן ר' קו' היא והיא

.(מהרש"א)

חוזרים  כאן כו', אכתי" "ומיהו
משום  דהטעם להכריע בהם
חיבור  הוי קטפרס דבאמת זחילה,

מקוה. לענין

àìãתוד"ה àùéø éðú÷ 'åë àì
.éðäî וכן מהרש"א, עי'

הרא"ש. תוס' דחה

ע"ב‰ Šי"ט 

àéðú.גמ' àéðú éà לעיל פדת ולר'
אמרי' יהודה לר' דאף דס"ל

אסיק להחזיק גוד דמהני ס"ל [דע"כ

במים] א' רגלו ליה בעוד שמיע לא ,
גוד  אמרי לא  דלר"י ברייתא האי

שם)אסיק .(טו"א

ììëîרש"י â"ìå 'åë â"ä ä"ã
.'åë.'בתוס ר"ח גי' היא

äå÷îתוד"ה àëéàã 'åë äðåúçúá
.òöîàá íìù היינו

שם  ליצור יכול אינו דקטפרס
למקוה  לחבר עי"ז יכול רק מקוה,

שלם.

ìùשם åùàøáù äî ãøéì åôåñù
.ïåùàø,בגממיות משא"כ

הנמצאים הגומא êåúáשהמים
לירד סופם אין (וכ"פ העליונה

שם) בגיטין .האחרונים



íòèéáöä äâéâç úëñî
á"ò è"é óã

לד 

àîèîתוד"ה åðéàã 'åë ä"ò éãâá
.ïèñéäá במדרס וה"ה

"מדרס" ע"ה דבגדי בהא איירינן (דבהכי

להםלפרושין) אחד דדין (מירא ,

.דכיא)

ãòשם 'åë åøöçá ä"ò çéðîä
.áðâë ñôúðã היטב עיי"ש

והר"מ  הר"ש ובפי' במשנה
אינם  כאן תוס' ודברי והרא"ש .
שנראה  מה דלפי כלל, מובנים
מטמא  דע"ה בקושיתם שהבינו
ברישא  אמאי א"כ ובמדרס, בהיסט
וכלים  ומשקין אוכלין רק מטמא
בהיסט  מטמא ולא במגע,
מובן  לא גם ומושבות. ומשכבות
בין  והיוצאין, הנכנסים ענין כלל
ובין  השומר, על דקאי הרא"ש לפי '
הבעה"ב. על דקאי הרמב"ם לפי'
דר"ל  דמ' מובן, אין תרוצם וגם
בהיסט  מטמא לא דלעולם
שמא  חיישינן בסיפא  רק ובמדרס ,
חרס  הכלי את לפתוח טרח
לא  אמאי קשה וא"כ הסגורים,
ענין  זה ומה ברישא כן חיישינן
גם  דהא והיוצאים, הנכנסים לרואה
ויכול  ביתו בתוך הע"ה ברישא
כפות  אם מובן לא גם לפתוח.
לפתוח  יכול  איך אחרים ע"י  ומובל 

וכו' הכלים חיישינן כל לא [ולתוס'

הם  אותו המובילים אחרים שאותם

בהא  חידוש כאן אין דא"כ המטמאים,

בעצמם] שהקשו וכמו וגם דכפות .
טמאים  בסיפא אמאי קשה
ע"כ  והיינו ומושבות, משכבות

מגע ñøãîבטומאת בטומאת ולא
טמאים  הם ברישא אף דבזה
וודאי  המשנה, מפרשי כמש"ש 
בין  לחלק התוס' דבאו נ' שלא
חזו"א  ועי' למדרס. היסט טומאת
ונדחק  כ"ז שהקשה ט"ו ט' טהרות

מאוד.
ע"ה המניח התוס' דגי' åøéöçá[ואפשר

שהוא  ביתו" "בתוך הגליון כתיקון (ולא

דהבעה"ב  ברישא וע"כ במתני'), דידן גי'

מעיז  אינו והיוצאין הנכנסין רואה

בכך  דנתפס רב, זמן בבית להשתהות

דאין  בסיפא משא"כ התוס', כלשון כגנב 

אף בעה" יכול והיוצאין הנכנסים רואה ב

הכ"ח  אף ולפתוח רב זמן שם להשתהות

דאף  לדחוק וצריך פתיל, צמיד המוקפין

עצמו  לדחוק יכול וכו' כפות שהוא

שם. החזו"א כמ "ש לפתוח ולהתאמץ 

מטמאין  בסיפא אמאי יקשה עדיין אמנם

השתא  הא במדרס, ומושבות משכבות

וכ"ז  מדרס. טומאת לע"ה דאין קיימינן

היטב]. צ"ע

íäéìòשם åøæâ íéîëçã ïåéë ãåòå
"íäéøáã ìëì" íéáæë úåéäì

.'åë מצאנו דלא צ"ע, זה לשון
כדלהלן, מעיינות לענין אלא



íòèéáöä äâéâç úëñî
à"ò 'ë ¯ á"ò è"é óã

לה 

בתו' ובאמת יצחק, בשיח וכה"ק
דכיוון  "ועוד  הלשון: הרא"ש 

שמטמאים עליהם וגם òâîáדגזרו ,
כו'". טמאים מעיינותיהן

úéáçשם øéáòî íãà åàöîé àì
.'åë ליזהר קשה ממדרסו וגם

רא"ש) .(תו'

ãâáשם ä"òã àøåðö íùî éàå
.àîèðã àåä ãåçì דכל

מדרבנן כלים מטמא (תוס'משקה

.שם)

åë'.שם ä"ò úåùø ÷ôñ àúôñåúá
עכ"פ  דחזינן להקשות כונתם
בהיסט  מטמא ע"ה דבתרומה

ומדרס.

ע"א‰ Šכ '

øæòåéגמ' ïá éñåé" àôéñî àìà
."ùãå÷ì 'åë,כאן לכ"ז א"צ

לה בר"ח (דק"ס)ול"ג וכ"ה ,
לחגיגה  בזכר אמנם דכיא , ובמירא

ועפי"ז) עפ"י (בד"ה הגי' ליישב כ'
בסוגיה. העמוקה דרכו

ìåëàìî,שם äøåñàå àôéñ àîéà
.éàîà משבשתא וע"כ פי',

רא"ש)היא .(תו'

åãé".שם èéùåä" àéðúäå א"צ
שם  וליתא כאן, היד להושטת
"עודהו  בדק"ס הגיה וכן בנדה,

כו'. כתפו" על הסל

éìë.שם àîèî éìë ïéà כלי היינו
הטומאה אב (ליקוטי שאינו

.רש"י)

éúøáçשם úøîåà úçàå úçà ìë
.'åë ä"ò úùà כאן "אומרת"

אלא  הבגד, לבעלת הכונה אין
עכשיו, אותם שלובשת אותה
בגדי  שהם לה שנתברר מכיון
שוב  ע"ה, שהיא וחושבת חברתה,

עליהן שומרת רי"ד)אינה .(תו'

äéøáçã.נעביד äéãéá øåîéù äì
פשט  להבין זכיתי "לא
רמז  כאן נזכר דהיכן הפשוט,
חברו" שביד מה שמירה דמהני

רע"א) משה(לשון יד ובס' (ורשא .

אם תרמ"ב) דממ"נ, להקשות הוסיף
ישמעאל  דר' מעשה מהא רמז יש
מה  א"כ חבירו ביד שימור דיש
ס"ד  מאי לאו ואם יוחנן, ר' משני

אושעיא דר' ותי' (המקשן)דמקשה.

שביד  מה לטמא שייך דלא ס"ל
חשש  בגלל הוא הפסול אם חבירו
שמירה  שייך דודאי טומאה,
דר' ע"כ אלא בכה"ג, מטומאה

כר"ל ס"ל אלעזר בן (בפסחים יונתן



íòèéáöä äâéâç úëñî
à"ò 'ë óã

לו 

קודש) לגבי ע"א, הדעת ל"ד דהיסח
לפסול  ותקנ"ח הגוף, פסול הוא
הק' וע"ז טומאה, חשש בלא אף
דמוכח  ישמעאל דר' מהא לו
שנטמא, מחשש שהוא דהפסול
דברי  גדולים כמה שאמר וכמו
טמא  אמאי קשה וא"כ כו', חכמים
ר' משני וע"ז חבירו, שביד מה
בזה  יש חבירו שביד דמה יוחנן
לכ"ז  ורמז באמת. טומאה חשש

י')החזו"א י', .(טהרות,

ìáàרש"י ,åôåñá ,ïðúã ä"ã
.ïðéøîà àì ùãå÷ë'בגמ

על דהקו' מרי äçëåäמשמע דר'
ממתני' מעלה, בהו קתני מדלא
מעלה  בהו קתני דלא דהא דטהרות
או  בחולין או דנכלל דאפשר

ר'בתרומה לסברת הסכים [דהמקשן

שאינם  מסתבר טה"ק על דחולין מרי

דנכללים  מסתבר לא וע"כ כחולין,

דטהרות  ממתני' לו הק' וע"ז בחולין,

דהוי  דס"ל תנא איכא דאכן דחזינן

שוב  וא"כ שני), טומאת (לענין כחולין

או  בחולין נכללים כאן דגם אפ"ל

רש"י ומה]בתר  מלשון משמע וכאן ,
דלא  דזה דבריו עצם על דהקו'

וצ"ע. כמאן,

çñéäרש "י ,åôåñá ,äàîè ä"ã
.äàîåè úòãä סוג ולענין

בד"ה  בגמ' רש"ש עי' הטומאה,
ובחזו"א  כלי, מטמא כלי אין
להסתפק) ויש בד"ה ה', י', (טהרות,

הדעת  היסח  שאין לומר נוטה
וצריך  פסול רק ממש, טומאה

טבילה.

äìéçúëì.רש"י 'åë äìñåôä ä"ã
מסתבר  דלא כ' רא"ש בתו'
בטהרות  להשתמש אסור שיהיה

פסולה. במגריפה

àéúàרש"י éî 'åë éì ä÷ñôð ä"ã
.'åë ïðáø éî÷ רא"ש בתו'

ע"ה  הוה דאי להקשות הוסיף
במגעה. הבגד מטמאה

äøéîùäשם, úðåë øçà ,åôåñá
.'åë מכאן ראיה דמאי וקשה

ונמצא  זה דבר לשמור שכיון למה
ונ"ל  השמירה. דמהני אחר דבר
רק  דהול"ל יתירא, לישנא דדייק
ול"ל  טמא, לשומרם בליבו אין
אלא  טהור, לשומרו בליבו למימר 
טהור  בכה"ג דאפי' לאשמועינן

רא"ש) .(תו'

çñàרש"י 'åë íéìëã ïåéë ä"ã
(ùôð áéùî íçðî ¯ ì"öë)

.'åë äéúòã שמירה ששמרן ואף
כיון  חול, לבגדי מהני וזה דחול,
לא  שבת בגדי שמירת דלגבי



íòèéáöä äâéâç úëñî
á"ò 'ë ¯ à"ò 'ë óã

לז 

הדעת  להיסח חשבוה שמרן,
הש"ס) בגליוני וכעי"ז אמנם (חזו"א, .

דהשתא  בע"א, פי' רי"ד בתו'
בגדי  ואלו שהתחלפו לו שנודע
לא  כך ומתוך הוא, עצב חול,

דחול. שמירה אפי' שומרם

ïé÷ùîãתוד"ה 'åë äéúøîù
."ïéìñåô" ïéàîè וקשה

עושים  וא"כ ראשון הם דמשקין
שם  ובהערות רא"ש, תו' עי' שני,

המפרשים. תירוצי עוד שהביא

äùàáãתוד"ה òîùî 'åë àîéð
.'åë úâøåà äøéáç'עי

מהרש"א.

åàîèðùשם íéìë "éøåçà" ïðúãë
.ïé÷ùîá,"אחורי" דוקא לאו

ושיגרת  כלים, מטמאין דמשקין
אגב הוא .(רש"ש)דלעיללשון

ע"ב‰ Šכ '

"ë"çàåמתני' 'åë øéúî ùãå÷áù
."øùå÷'עי בזה ר"ל מאי

משמע  ובתפא"י לחגיגה, זכר
שחייב  בבגד מיירי דאפי' דקמ"ל
הקשר, להתיר  הטריחוהו לקושרו,

שוב. יקשור ואח"כ

åë',רש"י úåøåäè åéúåøäè ä"ã
àîìà ,'åë éøáñ àúòù ìë

.'åë øîùî íãà דכיון תמוה, לכא'
אתי, השתא סברי  שעתא דכל
הא  על קושיא מאי לנגוע, ומרתתי
בכה"ג, מיירי שלא לעיל דמעפורת

לי. תנהו לו אמר [ומ"ש ואדרבא

כל  הפקיעו דחכמים ס"ל דהשתא בחזו"א

מנ"ל  צ"ע חבירו, אצל שמירה מצב

יצחק]. שיח וע"ע זו, בהנחה כן להקשות

אדם  שאין דמה כתב לחגיגה ובזכר
אותם  חבירו, שביד מה משמר
וזה  זאת, יודעים גם ופועליו חמריו
לחשוש  לא בשבילם סיבה גופא
בכוחו  שאין שיודעים מבעה"ב,
וממילא  שבידיהם, מה על לשמור

צ"ב. ועדיין נגעי.
הסוגיה  מכל דחזינן עוד יל"ע [גם
כגון  טומאות לשאר חיישינן דלא
ע"ה]. למגע רק וכדו', שרץ מגע

áâðîå.רש"י ä"ã'פי המאירי
לח  שהוא שבגד בדעתו
אמנם  תמיד, מתפשט ולא מתעבה
דמים  לומר דל"ש ע"ז תמה אח"כ
האחרונים, וכה"ק חוצצים, לחים

בד"ה ובמרומ"ש ע"ב כ"א (להלן

להיות דקיטרא) דרגיל בדעתו פי'
היה  יבש  היה ואם בבגד, טינוף

חוצץ. לח כשהוא אך נופל,

שב'éàî.תוד"ה מהרש"א עי'
סותרים  בתוס' הפי'
רא"ש. בתו' וכ"ה לעיל, להתוס'
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לח 

"íéúúøîתוד"ה 'åë íäì àáá
."åá òâéì מיירי השתא

לא  יגעו אם אפי' וא"כ שטיהרם
דכונתם  כ' יוסף ובגנזי לן, איכפת
יגעו, לא שחבריהם דשומרים
לא  הכי  לא "ואי  כתבו ואח"כ
יגעו. עצמם דהם היינו מירתתי",

äá.תוד"ה òâåðá íúä 'åë àùåðä
מהרש"א. עי'

éôà'שם, éìë àîèé àì ,åôåñá
.ñøãîä úà åàùåð úòá
רש"י  שכונת יישבו האחרונים

ìòðîäù וכ"ה לחבית, ייכנס 
ישנים  בדפוסים וכ"ה במאירי,

גירסא)ברש"י ולאוקמי דכיא .(מירא

"íäéðéá".תוד"ה 'åë àì'בתו
זו, מילה ליתא רא"ש
דיש  דכיון שוה דכונתם נ' ועכ"פ
גם  הוסיף במשנה, דינים הרבה
ודלא  הענין, כללות את באמצעה 

לא)כרש"י דכונת (ד"ה מדבריו דמ'
חציצה לענין רק (רש"ש המשנה

ואילך ברש"י) דמכאן כ' ובתפא"י .
קולות. בב' מקודש קילא תרומה

é"øäתוד"ה 'éúå ,åôåñá ,éìëä
.'åëועוד)האחרונים (טו"א

אויר  גם דהא בדבריהם התקשו
האי  לאו אי שמטמא מצינו לא

ומשמרות  לחגיגה [ובזכר קרא.
רק  מהני  דצירוף  דמהא כ' כהונה 
אמנם  לא, דלחולין מ' לקודש,
התוס']. לשון משמעות זה אין
דאה"נ  סברו דבקושיתם ואפשר
על  אויר להעדיף אין מסברא
אחר  אלא להיפך, וכן צירוף ,
לחדש  מנ"ל צירוף, כאן שמצינו
דלא  תי ' וע"ז אויר , כמו אחר  ענין
חולין  ולגבי לחולין, צירוף מצינו

שווים. שניהם

דאף íéìë.תוד"ה מ' מדבריהם
דין  יש עשייתן בתחילת

רגילות)זה דאי"ז קשה (אלא אך ,
דדין  בגמ' מבואר ע"א כ"ג דלהלן
דע"ה  צנורא מחשש הוא זה
ונשארה  כלי הגמר קודם שניתזה
מקבל  שאז כלי גמר בשעת לחה
לטמאות  שייך לא ולפי"ז טומאה,
חשש  דאין עשייתו בתחילת הכלי

בטו"א. וכה"ק כ'זה, [ובמרומ"ש

או  מרובה שעשייתה כלי בין לחלק דאין

לשעורין] דבריך נתת דא"כ .מועט,

ע"א‰ Šכ"א

éìëגמ' ìù "åãéáë"ù éðôî
.õöåç,דוקא לאו זה לשון

ח  כלי בתוך שנמצא כבד וצץ דכלי
בחולין ואפי' בתרומה (מאירי,אפי'
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לט 

סק"ח) ר"ב הגר"א ע"כ וביאור וא"כ ,
איירינן. קל בכלי כאן

àìàרש"י ,'åë àôéñãî àäå ä"ã
."àúééøåàã" äøåîâ äöéöç
דגם  מובן, זה אין דאורייתא מ"ש
ואף  גמורה, חציצה שייך מדרבנן

ד')בחולין אות במסוה"ש ,(וכמ"ש
וצ"ע.

è÷ð.תוד"ה àúåáøå ,ïðåàä ר"ל
פרידה  הביא שם דנקט הא
לריבותא, זה לערב, אוכל א'
לעיכובא  אינה השניה דהפרידה
להביאה  ויוכל הקדשים באכילת

íäéðùלאח"ז, íàéáä íàã â"òàå
åäééåøú גם הדין דלעצם ר"ל כו',

יאכל  לא בשחרית שניהם יביא אם
משום  דאי"ז כ' וע"ז הערב, עד
החזקה  על דסומך אלא הער"ש ,

כדלעיל בערב רק אוכל (שיח וע"כ

.יצחק)

ïî÷ìשם éëä ùøéô àì é"ùø êà
.'åë.מהרש"א עי'

êëéôìשם åòâîá ïéìåç àîèîù
.ùîù áøòä åòá הר"ש לשון

מ"ג) פ"ו לדמות (בטהרות "אין :
אפי' הנוהגות דרבנן טומאות
מעלות  אלא דאינן להני בחולין,

ולתרומה". לקודש בעלמא

äîåøúåשם ïéìåç éáâ åðééä
å.ùãå÷(אחרונים)כצ"ל.

"ë"ë".שם ìéáè àìå נמחק
המים)"כ"כ" .(בארות

äìáèàãשם äçëåä àëéàã ã"éáå
.àéøù חוץ על גם קאי זה
לעיל לירושלים מ"ש היינו (וההוכחה

אתמול) אטבלוה מסתמא ואף דסכין
שרי סכין טהרות,בגוזייתא, (חזו"א

ז') .ז',

ïåâëíúäשם êééù àì ãáàù
.úòãä çñéä דבריהם פשטות

א', יור"ד אחיעזר לחגיגה, בזכר (וכ"ה

ועו"א) דר"ל ז', אליבא רק דכונתם
ע"א) ל"ד יוחנן (בפסחים לר' אבל ,

טומאה, חשש יש הדעת דבהיסח 
חשש  יותר יש בנאבד אדרבא

בחזו"א אמנם ו')טומאה. ו', (טהרות

קכ"ט, או"ח בחזו"א וכן כן, לא כ'
השמירה  "דענין שם: וז"ל
שידע  הוא חכמים, שהצריכו
לשאול  בהן שיארעו המאורעות
של  מאורע גם והלכך עליהם,
כו', עליו ושואל לו ידוע אבידה

כאן". אין הדעת והיסח

ãòñשם ïðçìà ø"øä àéáäå
.'åë åéøáãì ומשמע" צ"ל

וחטאת  נקריבה שעולה בירושלמי
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מ 

נותר  שמא דחיישינן לאו אי תאכל,
הירושלמי)הוא" עפ"י קה"י ,(גליונות

הש"ס. גליון קושית ומיושבת

ע"ב‰ Šכ"א 

חיישינןàëéøö.גמ' .(ר"ח)דאפ"ה

åë',רש"י åéôá ïéàù éìëá ä"ã
.éìëáù íéî èåòéîá
דלא  הוא דהחסרון משמע מלשונו
לא  אמאי וקשה סאה, במ' יטביל
בכלים  מטבילין דאין כפשוטו פי'

דמדאו'מדאו' מים במיעוט (משא"כ

ברביעית) והר"ח סגי הרמב"ם וכ"פ ,
בזה) מ"ש עיי"ש חדשים .(מגדים

ãöáרש"י ,úåàå÷î áåøéò ä"ã
.íìù äå÷îשיח האחרונים)

ועוד) ביבמות, ערל"נ דלא יצחק, כ'
חסרים, כששניהם לאפוקי בא
חיבור, הוי שפוה"נ אז גם דבאמת
ושאוב  כשר מקוה לאפוקי בא אלא
וחיבור  לשפוה"נ א"צ דאז בצידו
בראבי"ה  אמנם מהני. שעורה 

דבשניהם (תתקפ"ח) כן, לא מפורש
וכתב  שפוה"נ, מהני לא חסרים

הכי. ס"ל גם דידן דרש"י

åë'תוד"ה àøèé÷ãäéì íé÷ã
.êãéàî ïðéòãé "àìã"

כהב"ח)כצ"ל ור"ל (ודלא ,

ולא  פשוט דבר היא שהצריכותא
לחשוש  דודאי לכותבה, טרח
טפי  חידוש הוא במנגיב לחציצה

וכו' כלי בתוך .(אחרונים)מכלי

åë'.תוד"ה ä"ôàå 'åë úåðåøçà
פי' ועוד מהרש"א. עי'
תרצה  דאם דר"ל יצחק, בשיח
כקודש, הם דבר דלכל להוכיח
זו  מעלה לענין רק כקודש הם דאם
בהדיא  כן לומר  למתני' הו"ל
א"צ  כקודש הם דבר לכל אם (משא"כ

ג"כ) כאן זאת קאמרי לכתוב ע"ז ,
המעלות  ע"כ דידן דבמתני'
עטה"ק, לחולין גם הם ראשונות
כתי' לא ואפ"ה האחרונות, ולא
א"כ  עטה"ק , חולין בהדיא ברישא

הוכחה. זו אין

àøøãתוד"ה 'åë àúééøúá
."àúééøåàã" äàîåèã
מהמשך  וגם לה, ל"ג שם בגמ'
לה  דל"ג מוכח ר"י בפי' דבריהם

רא"ש) בתו' ליתא דהוסיפו (וכן אלא ,
השתא  דס"ד מאי לפי כן לפרש 

מדרבנן דררא איכא (שיח דבמעל"ע

.יצחק)

ôñ÷שם, íù ïéà æà ,åôåñá
.'åë äàîåè זה אין לכא'

דראתה  השתא דסו"ס כלל, מובן
מחשש  למפרע לה מטמאינן
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מא 

äàîåè. שנעקר זה דחשש י"ל [ואולי

חשש הוא הנשים,éììëהדם כל על

אישה לה åæאמנם יש לפנינו דקיימא

ומה  טהורה , היא  ובאמת טהרה חזקת

זה  בהם שנגעה הטהרות שמטמאים

הגן  עץ פרי בס' (וכ"כ הכללית מהגזירה

לא  התוס' לשון אמנם ר'). אות בנדה

וצ"ע]. למפרע, דהוי כיון אלא כן משמע

çôåèתוד"ה "àä" 'åë äéáåò
.øåáéç çéôèäì î"ò
"הא", תיבת מוחק דבש במצור 
בגיטין, שם היא מפורשת דברייתא
ממתני' דדיוקא כ' דכיא ובמירא

מברייתא. הסוגיה עדיפא כל (וביאור

אוכלין  טומאת הגר"ח בחי' היטב עי' שם

.ה"ה)פ"ז 

åë'.שם ú"ø øîåàå דהיינו
בטופח  מהני במים להחיבור
לבטל  גם בעינן אך  להטפיח, ע"מ

äöéçîä,מעורבין שייחשבו ע"מ
שיעור  בעינן המחיצה ולביטול 

תלוי כשפוה"נ רי"ז מרן בחי' (וכ"ה

עיי"ש) ג', ו', .מקואות,

øîåìëשם 'åë é"øäì äù÷ êà
ïîå÷îì úåøæåç úåòáöà éúù

.'åë דכונתם מדבריהם משמע
נסדק  שהכותל מרישא להקשות

äèîì מקשים לא שבאמת ומה ,

דלר"ת  דאפשר דנפרצו, מסיפא
ע"מ  וטופח השום קליפת אה"נ
וכמ"ש  הוא, שיעורא חד להטפיח 
גם  באמת אך רא"ש. התוס'
דיפרש  ר"ת, על קשה לא מהרישא

היינו דשפוה"נ ולא ìúåëáהא ,
הר"ש וכ"כ שם)במים, (בטהרות

על  כאן מקשים מה וא"כ בדעתו,
דכיון  דכונתם ואפשר ר"ת.

על קאי השום" ,íéîäד"קליפת
על  קאי "שפוה"נ" שגם מוכרח
שבכותל  הפירצה על ולא המים

יצחק) בשיח מהמשך (וכ"כ אמנם .
דקליפת  שס"ל מוכח דבריהם 

שיעור הוא ע"מ éôèהשום מטופח
רק  כתבו שזה וצ"ל להטפיח ,
לענין  ההיא שפי' ר"י בדעת
מהני  לא מקואות ולענין השקה,
וע"ז  ממתני', עליו ויקשה טופח,
השום  דכקליפת לומר מוכרח
ע"מ  מטופח טפי דהוי מהני,

משמע להטפיח. יבמות [ובתוס'

בגיטין  תוס' גם ועי' מסיפא, גם דמקשים

היטב] צ"ב וכ"ז שם, .ובמהר"ם

ע"א‰ Šכ"ב

åë'.גמ' úåòáöà éúùë äììçëå
דב' השיעור קתני דאם וקשה
השיעור, כבר ידעינן א"כ אצבעות,
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דשפוה"נ. שיעור למיכתב ול"ל
אצבע  שיעור דוכתי דבכל וי"ל
בינוני, אדם של אגודל היינו
הם  אצבעות ב' כאן משא"כ
כמבואר  לאגודל, הסמוכות
כשפוה"נ, גם נקט לכן בתוספתא,
או  רחב שפופרת דיש מכיון ומיהו
ב' שיעורא האי גם נקט קטן,

בינוני אצבע  אדם של דהיינו ות,
.(תפא"י)

ïäéôáשם ïéàù éðúåâøâå ìñ
.àëéì ð"äåôùë לומר ול"ש

אלו  דכלים בהו, ולמיגזר פלוג לא
נאסרו  ולא זו גזירה כלל  בהם ל"ש 

לחגיגה)מעולם .(זכר

åìéáèäìשם êéøö åðéà íàå ÷"ä
.'åë בפשיטות נקיט דלא הא

לאשמעינן  טהור, הכלי היה ואם
רצה  לא אך טמא הכלי היה דאפי '
כולו  הכניס שלא וכגון להטבילו

הכי דינא ג"כ המים, .(תפא"י)לתוך

úåäâäáåשם .'åë ïéáøåòîä íéîå
.(à) ç"áä מרש"י אמנם

ושאר  התוי"ט כפי' משמע 
כמים  ד"נעשה" דר"ל מפרשים
דצריכים  במקואות המעורבין

דינים. ב' כאן ואין שפוה"נ,

éîð.שם äîåøú ä"à שלא מה
י"ל  מעלות, אשאר כן הקשה

וע"כ  נינהו בעלמא חומרא דהתם
החמור  בקודש  דהחמירו י"ל שפיר
לתא  כאן דיש הכא משא"כ טפי,
תרומה  אף א"כ ממש דטומאה

באכילה אסורה .(טו"א)טמאה
דגם  ע"ז הק' לחגיגה בזכר אמנם
דטומאה  לתא שייך דברים בשאר

בע"א. ופי' כדלעיל, דאו'

äéðéî.שם ïðéìá÷î àì דהא וקשה
שהחבר  יודע הע"ה אין
הוא  וא"כ תרומה, כאן מטביל
בתוך  כלי  קודש  אף להטביל  יבוא
דהוחזק  דכיון בדוחק וי"ל כלי.

וכו' לזה הוחזק לא (כדלעיל לזה

ע"ב) י"ח אומר במתני' החבר א"כ ,
תרומה לשם שטובל (זכר בפיו

כן לחגיגה) להטביל יבוא ולא ,
חמיר  שקודש ידעי דכו"ע לקודש

.(מאירי)

åäééðéî.שם ìéá÷ð àì éîð ùãå÷
מבואר  מקבלים דקודש הא
כל  דנאמנין ע"ב כ"ד במשנה להלן
חמיר  דקודש משום והיינו השנה,
עפ"י  הכל עושים ע"ה וגם להו

מא  וא"כ הכא.חברים, מקשה י 
זו  דמגזירה כ' ישראל בית ובס'

בה בתוך דקיימינן שיטביל (דחיישינן

בקודש) הכל כלי עושים דלא חזינן
ק' וא"כ בקודש, אפי' חבר עפ"י
גם  לזה ורמז מהם. נקבל לא דשוב
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ט')החזו"א י', דתי'(פרה כ' ושם ,
בצירוף  היינו איבה משום הגמ'

להם. חמור דקודש

õöåç.שם àîè éìë ïéàå במשנה
ב')למלך י"ב מת אם (טומאת דן

מדרבנן  רק טומאה המקבל דבר
מהראשונים  והביא לא, או חוצץ
דיסוד  חוצץ אינו ע"ה דבטומאת
ספק  ועשו דאו', בספק טומאתו
דרבנן  בטומאה משא"כ כודאי,

חוצץ. דאו' סרך לה שאין

ïëרש "י åúàîåèëã 'åë åâéî ä"ã
.'åë åúøäè טרחו המפרשים

כאן, ה"מיגו" ענין את להסביר 
כן  "כטומאתו רש"י לשון אמנם

צ"ב. טהרתו"

àðùéìתוד"ה òîùî ïëå 'åë éàî
.'åë'כמתני דהול"ל

בגמ')דמקואות שמילאו (דלהלן כלי
והטבילו דכיא)כלים .(מירא

åë'.שם àîòè äéá êééù àì êëìä
נפק"מ, הוי זה סו"ס אך

בטו"א גזירה)וכה"ק בד"ה .(לעיל

åë'.שם äàøð àìå מהרש"א עי'
הרש"י. על

åë'.תוד"ה ò"ö ,ìåàù àáà
דכונתם  כתבו המפרשים

כ"ג  דלהלן הגמ' סמך על לשאול
טהור ונשאו עבר במ"ש ע"א (ועי'

מהחזו"א) דבריהם שם וצ"ע ,
הסתומים.

דשורף àìù.תוד"ה דהא ר"ל,
טעם  זה אין לעצמו פרה
פי' לכן ושמן, יין על נאמנותם על
על  דנאמנים יוסי ר' ר"ל דבזה

הפרה יוסף)שמירת .(גנזי

åë'תוד"ה åäééðéî ïéìá÷î àì
.'åë ð"ìå להקשות באו

הגיתות  שבשעת שפירש"י  מה על
אז  דעושים הדין מעיקר  נאמנים
רק  דזה והקשו חברים, עפ"י הכל
אמנם  תחילתו, משום סופו תקנה
דבריהם  דאין הטו"א כ' כבר
חביתו  בפותח דבאמת כלל מובנים
בה  שנגעו טמאה, היא הדין מעיקר
סופו  תקנת משום רק  וטהורה ע"ה,
להא  נוגע זה ומה תחילתו, משום
מעיקר  באמת דהתם הגיתות דשעת 

וכפירש"י טהור בזה הדין (ויל"ע

דלהלן) .בסוגיות

ע"ב‰ Šכ"ב 

åë'.גמ' éðùåá òùåäé ø"à àéðúå
א"צ  כאן הקושיה לענין לכא'
לחגיגה  ובזכר זו, ברייתא לכל
זו. חמורה בסוגיה לפרש האריך



íòèéáöä äâéâç úëñî
á"ò á"ë óã

מד 

ïéàîè.שם 'åë äùà שב"ש כמו
האשה, ה"ה הכלים טמאו
לחבר  נשאל הע"ה גוף שגם

בו במתני'להשתמש בעדויות (ראב"ד

.שם)

åë'.שם éúìáèä øîàã àäå אין
חוסר  אלא משקר, חשש זה

א',ידיעה י', כלים, בפיה"מ (רמב"ם

.בסופו)

åë'רש"י åðøäè åîöòì ä"ã
.àîè åìëàî éëä åàìáå
את  נעוות זה דבשביל תמוה לכא'

הטמא. את לטהר הדין
דוד בסוף ובמקדש ב', מ"א, (טהרות

ולפי"ז) דין ד"ה כל דאה"נ כ'
אך  לחבר, אלא אינה ע"ה טומאת

טהור זה גופיה ïéãäלע"ה ø÷éòî,
מצ"פ. שם המגיה הביא וכן

êéìò,רש"י çéâùî íåìë ä"ã
.åðìáèéå êì òîùé ,åôåñá
חדא  אנפי, מכמה קשים דבריו
הברייתא, לשון משמעות דאי"ז
גם  דמתניתין, כטעמא זה אין וגם

להלן הגמ' דברי הכי המשך ("אי

כו') להו" ועי'ניהדרו לפי"ז, קשים
עליו. להקשות שהוסיפו מה בתוס'

ש  מה דאם ואולי כן, לפרש הכריחו
הא  ליה שמיע היה יהושע ר'
היה  לא  ולו, לך שטהרתו דמתני'

דלא  וע "כ ב"ש, בדברי מתקשה
לאחר  אף וא"כ  ליה, שמיע הוי
להקשות  לו היה התלמיד דברי
קאמר  ע"ז שטף, הכלי אף שנטהר

צ"ב. ועדיין לנו, שומע דבכך

ïðé÷ñîתוד"ה éë ãåòå 'åë íåìë
.'åë האריכו המפרשים

ועדיין  כאן, כונתם לפרש והגיהו
צ"ב. תירוצם וגם צ"ב,

åë'.תוד"ה àéù÷å 'åë äìéáèàå
דאין  שכ' מרומ"ש עי'
דאיך  הגמ' דקו' מובנת, הקו'
אי  מת טבילת טהרת על נאמן
ואפשר  כלי. בתוך לכלי חיישינן
בברייתא  דאיתא דמכיון דכונתם,
חמיר  זה א"כ דוקא, מת טמא
עפ"י  עושים ובזה טפי להם
להקשות  ואין  וחכמים, חברים

סתמא. על מזה

ñåúä'.שם óåñ ãò 'åë õøéúå גם
המפרשים. מאוד התקשו כאן
יכולים  דב"ה בכונתם, נ' ולכא'
שחזינן  דאחר לב"ש, להקשות
לע"ה  להו חמיר מת דטומאת

לגמרי ע"ז דעושין ונאמנים (ואפשר

הגיתות) בשעת כתרומה חבר עפ"י ,בזה
כאן  שיש אמרינן דהכא כיון א"כ
מטומאת  להצילם נאמן והע"ה מת,
את  לגמרי שטיהר נאמן א"כ מת,



íòèéáöä äâéâç úëñî
à"ò â"ë ¯ á"ò á"ë óã

מה 

הארובה, עפ"י שמצא חרס הכלי
הכלים  אותם וא"כ  חוצץ, וא"כ
להם  אין באמת בעליה שנמצאים
יכולים  ב"ש ושוב כלל, מת טומאת
על  "טהורים", שהם עליהם לומר
ששואל  כלים מטביל שהחבר סמך

מע"ה.

åë'.תוד"ה ò"öå 'åë øîåç êåúî
מהרש"א. עי'

åë'.תוד"ה äù÷äå 'åë íå÷î
רש"י  דכונת כ' במרומ"ש

ברש"י éøåçàáשחקק וכ"ה הכלי,
גירסא)דפו"י .(לאוקמי

åëåú.שם êåúî òøâ éî איתא שם
הכלי  ששם אלא דטהור,
משא"כ  החיצון, על עודף הפנימי 

הקשו ולכן יצחק)כאן, .(שיח

ע"א‰ Šכ "ג 

øåäè.גמ' àùðå øáò øîà æ"ø
ובח  יצחק (קכ"ט)זו"אבשיח

שהגזירה  טהור, כאן דדוקא כ'
בשאר  לא אך שהיה, מעשה משום
וכדו' חששות משום שגזרו דברים
אבא  תוד"ה ע"א כ"ב לעיל עי' (אמנם

וצ"ע) שם, ובמ"ש ובזכר שאול .
כאן  דדוקא להיפך, כ' לחגיגה
דגזרו  למ"ד איכא במעשה שנכשלו

בשאר  משא"כ בדיעבד, אפי'
דברים.

éìשם äîì øáç äëúçã àîéìéà
.äìéáè קודש שבגדי אף

גופו, אף ואולי לחטאת, מדרס
טהרה  לשם החבר דטבל אפשר

לחגיגה. זכר עי' אמנם לחטאת,

åðééäשם òùåäé 'øì àîìùá
.'åë ïé÷åãöì àøëéä àëéàã
"הא  לעיל הגמ' מקושית הנה

התוס' הוכיחו וקאי" (לעיל טמא

דבריהם) במסקנת ע"א, ,כ"א
ע"ה החמירו äøôãדבטומאת

השתא  וא"כ הע"ש, להצריך
הוא  דהחשש כאן דמוקמינן
החמירו  א"כ דע"ה, צינורא
בפרה  דהא הע"ש , בה להצריך 

בה קיימינן החמירו בכהנים [וגם

מטמאין] בתוד"ה לכא'כמבואר א"כ ,
מיד, דיטבול שפיר  לר"א אדרבא,
עבדינן  דלא לצדוקין היכרא ויש
ולר' למיעבד, לן  כדמיבעיא הע"ש 
צריך  אמאי קשה יהושע

בטו"א אמנם (בד"ה לטמאותה.

לא) שמש חששא הערב דהאי כ'
אלא  אמיתי חשש  אינו דצינורא
עיי"ש, הטבילה ענין להזכיר 
כ"א  לעיל בתוס' ובמהרש "א
צ"ב. ועדיין הר"ש, ותירץ בד"ה



íòèéáöä äâéâç úëñî
á"ò â"ë ¯ à"ò â"ë óã

מו 

äìéáè,רש "י åì äîì ä"ã
."ïåéë"לאוקמי כצ"ל)

.גירסא)

àðîתוד"ה "éúëàã" 'åë ä÷ñôðå
.'åë èåéãäãחזו"א כצ"ל)

מחוסר  הוי דלא דר"ל כ"ז, א' נגעים

.מלאכה)

àùé.תוד"ה àì.מהרש"א עי'

åéäùתוד"ה éôì 'åë úøôåôù
.'åë íéìé÷î"לפי" מ"ש

הסיבה  אי"ז בז'כו' דוקא להחמיר
מקילים  בסוגיין אף דהא ימים,
בין  לחלק תירוצם עיקר אלא בזה,
"לפי" ומ"ש יומי, לשאר ימים ז'

המוסגר. מאמר כעין הוא כו'

ע"ב‰ Šכ "ג 

åë'.גמ' äúòî àìà דזה ומשמע
תו' עי' בשלמא, אמרת אי

שם. ובהערות רא"ש

éùéìùשם úàæä éòáéú ä"à
.éòéáùåראשל"צ,האחרונים)

ועוד) על מרומ"ש, הגמ' דקו' פי'
מת  בטמא הנוגע דאדם השפופרת,
להלן  רש"ש ועי' ראשון, רק הוא

עשאוה. אלא בד"ה

äìéáèîåאלמה äëúåç àéðú
.'åë "äìéáè ïåòè"

ח')בחזו"א י', "טעון (טהרות, מוחק
על  ולא האדם על קאי דזה טבילה"

השפופרת.

óëáùשם äî ìëì åàùò áåúëä
.úçà דריש קא מהייתור

.(ר"ח)

àîèîùרש"י 'åë úî àîèë ä"ã
.íãà כשמוציאה וא"כ

אותו  תטמא מהמקוה, האדם
טמא, המטבילה דהא השפופרת,
דלפני  וצ"ל יטמאנה. ושוב
הוא  גם יטבול מהמקוה שיוציאנה

והא) ד"ה ג', ה', פרה .(חזו"א

éìë"ã"תוד"ה íåùî 'åë åàì àöé
.ïä"ד"קילי (שיח צ"ל

ועוד) .יצחק

התחבטו åôåñá.שם, המפרשים
ועדיין  כאן, כונתם לפרש

צ"ב.

ãéñôîתוד"ה àä 'åë íàù
.ùã÷á משמע מלשונם

בקדושת  קדושים היו לא דאם
שמפסיד  להו קשה היה לא הגוף,
בקדושת  שקדושים אף בקודש ,
לגחלים  דאין דכיון  ואפשר  דמים.



íòèéáöä äâéâç úëñî
á"ò â"ë óã

מז 

קדושת  להם אין ממוני, וערך שווי
ויל"ע. דמים,

åë'.שם àì íåé ìë ìù ìáà'בתוס
ע"ב)יומא ר"נ (מ"ו בד' פי'

יום  כל של כסף של דמחתה גאון,
בה  מכניס לא כי קדושה אינה
אך  קדושה, יו"כ של ורק לפנים,
בסוף  זה פי' כתבו דידן בתוס'
זה  דאין משמע וא"כ י"מ, בשם
ובשיח  כאן. שהביאו רנ"ג כונת
המחתה  דלרנ"ג כ' ועו"א יצחק
מקדשת  שאין אלא קדושה
דלהלן  להי"מ משא"כ הגחלים,
אמנם  כלל. קדושה אינה המחתה
גם  כן, משמע לא ביומא בתוס'
להדיא  כ' שם וריטב"א בתור"פ 
כלי  ואינה קדושה שאינה רנ"ג בד'
רא"ש  ובתוס' כאן. וכהי"מ שרת,
כ' הפירושים כל שהביא אחר כאן
מהני  בחד לפרש צריך לרנ"ג דגם
בד' הראשונים נחלקו ואולי פי'.
דרק  בדעתו ס"ל כאן והתוס' רנ"ג,
דבהא  קדושה יוה"כ של מחתה

קרא זאת)כתי' דחו ביומא או (והתוס' ,
דרק  ביומא  רא"ש כהתוס' דס"ל
כי  מקדשת יוה"כ של מחתה

צ"ע. וכ"ז מקטירים, בתוכה

äúçîáשם éî÷åàì éöîã ä"äå
.'åë íåé ìë ìù משמעות

לפי  ולא ר"י לפי רק כן שכ ' לשונם
רא"ש  תוס' משמעות וכן רנ"ג,
שכונתם  וי"מ ביומא. והתוס' כאן
בתור"פ  להדיא וכ"ה רנ"ג, על גם
מ"ש  ועי' שם, ביומא וריטב "א

לעיל.

åë'.שם äéì ÷éñô àìã'עי
בשאר  והנה וצ"ב. מהרש"א
"לא  רק כ' וביומא כאן ראשונים
או  "קדושה כ' ולא ליה" פסיקא
דלא  כפשוטו דכונתם ומשמע לא",
זהב  או כסף של אם ליה פסיקא
כאן  לגרוס וכ"כ יוה"כ, נקט וע"כ
וע"ע  יהושע. נחלת בס' בתוס'

בילקו"מ. חבר רי"א בהגהות

åãéñôî.שם íà íåìë êëá ïéà'עי
שם. 55 ובהערה רא"ש תו'

החזו"א י"ב)וז"ל ט', (זבחים

אלא  לברירה, כאן דא"צ "ואפשר 
ליקח  כדי כולו איקדיש מעיקרא
מותר  והלכך לו, הצריך את ממנו
קדושתו  הוא דכן המותר, לאבד
קבין  ג' רק ממנו להקטיר מעיקרא
ומ"מ  מצותו, כנעשה הוי והמותר
ואם  צירוף, לענין לכלי א"צ מיקרי
הטבו"י, בהם שנגע אלו מפזר

טהור". המותר

àäãשם ïðçìà ø"øäì äù÷å
.'åë ùã÷î çáæî משמע



íòèéáöä äâéâç úëñî
à"ò ã"ë ¯ á"ò â"ë óã

מח 

דלר"י  הי"מ, על רק ליה דקשה
ד  דמה י "ל שלא ור"ת להם  מהני 

יקדשו  שלא מהני במחתה, יקדשו
במזבח.

éöòãתוד"ה 'åë àåä ïðáøã àäå
äàîåè éìá÷î àì ïéìåç
éöòå" ,øùëäá 'éôà àúééøåàã

.àø÷ã àøåúé åàì éà "ùãå÷ כצ"ל
תמר) .(דבש

ע"א‰ Šכ"ד

åë'.גמ' êåú åì ïéà 'åë êåú åì ùé
דבר  הקודם לתי' א"צ ולפי"ז
אמנם  הרמב"ם, ד' וכ"ה קפרא,

שאין)להתוס' ד"ה כ"ד ב'(במנחות
כבר  אף לפסוק ושייך הם ענינים

תודה)קפרא בזבח הלכות .(ליקוטי

àäå(íãå÷äתוד"ה 'îòäî),åôåñá ,
.'åë äéàø àéáäì ïéàå
ראיה  להביא דאין דכונתם אפשר

ïðáøìã'אפי טומאה מקבלים אינם
מקבלים  אם דאף  בכלי, משקדשו
כאן  וכמ"ש בכלי, מדאו' טומאה
לא  אך קדוה"ג דין להם יש לעיל,
ודלא  וכו', פיגול של מציאות

במנחות יצאו)כתוס' ד"ה (כ"א

עיי"ש.

ìåç.תוד"ה éìëá 'åë àúééøåàã
מנ"ל  הקשו המפרשים

מצרפים  חול דכלי פשיטותא האי
זו  דמעלה דאי' מהא כ' יהושע [ובנחלת

בכלי  היא ותרומה לתרומה, ולא לקודש

.חול]

åë'תוד"ה é"øì äù÷å 'åë ïéðî
.ïðáøã úåìòî éáâ יש זה

מיירי  מתני' לדידיה דגם ליישב 
תוך לו הגו"צ באין ועי' יצחק, (שיח

ופליגא) ד"ה .ברש"י

åë'.שם é"øä õøéúå.מהרש"א עי'

àúééøåàã].שם éåäã] לא זה
יוסף)גרסינן גנזי יצחק .(שיח

כ'åôåñá.שם, ר"ת ובד'
הקודש  דחיבת האחרונים
אלא  אוכל, "מציאות" עושה לא
יכולים  שפיר וא"כ אוכל, "דין"

מאוכל. טומאה לקבל

åáùééìתוד"ה ùéå 'åë ïéøåáéçá
.'åë ÷"äã בהגו"צ עי'

דר"ל  פי' ושם מאיר, מהבית
שמא  שתיהן יטביל דלכתחילה
שנגעה  ע"י שתיהן נטמאו
כי  אף שבדיעבד אף בחברתה,
נגעה  וחברתה בחברתה נגעה
נטמא  לא בחיבורין שלא בקודש
יטביל  לכתחילה מ"מ הקודש,
ועי' צ"ע, דכ"ז וסיים שתיהן,

הרא"ש. לתוס' 30 בהערה



íòèéáöä äâéâç úëñî
á"ò ã"ë ¯ à"ò ã"ë óã

מט 

åë'.שם "ïî÷ì" ïðúã àä ïëå
מרבי  הביאו שלא תמוה

כאן חיים בברייתא בספר (וכה"ק

.לישראל)

ã"ñã".שם éàî éôì" גרסינן לא
יוסף) .(גנזי

äéðùä.שם ãéá "òâð" àì 'éôàå
"נגעה". בדפו"ר

øôñá.שם äòâð àîù äàîè
כאן  דכונתם כ' המפרשים
להבין  קשה לפי"ז אמנם אביי, לפי 
כו' בחיבורין שלא אא"ב אביי קו'

ע"ז) מרומ"ש .(ועי'

åë'.שם àúôñåúá àéðúå מהא
ולא  מתוספתא דהביאו
דלאביי  דס"ל מוכח לכא' מסוגיין,

שהידיים åæáאף åæ ììë åòâð àì,
והראב"ד  בבעה"מ ויל"ע טמאה,

כאן.

åë'.שם ïëúé àúùäå המפרשים
שבט  יהושע, נחלת לחגיגה, (זכר

ועוד) יוסף גנזי דכונתם מיהודה, כ'
ר' קו' מיושבת דהשתא לומר בזה
מעלה  בהאי וקמ"ל דלהלן, אלחנן
טמאה, נוגעות הידיים  אין דאפי'
וע"ע  שלישית, אלא שניה לא אך
ועדיין  שם. ובהערות הרא"ש  בתו'

וצ"ב  סתומים כאן התוס' דברי כל
היטב.

דבריהם àìà.תוד"ה כאן קשיי גם
טרחו  והמפרשים הבנה,

בילקו"מ)ליישב. חבר רי"א .(ועי'

ע"ב‰ Šכ"ד 

"äúåàגמ' øîåà äãåäé øá é"ø
.'åë "ãé ליתא בע"א לעיל

בתוספתא, ליתא וכן יד", "אותה
נכון, וכ"ה כאן, בכת"י ליתא וכן
אפי' דלרבי משמע לישנא דמהאי
נמי  לימא וא"כ מטמא, ליד מיד

היא תנאי היד .(דק"ס)ובאותה

øñåçîãרש"י 'åë ïåéë ä"ã
äîåøúá øúåî íéøåôéë

.'åë בקודש מעלה כאן דאין וקשה
אפי' מותר דבתרומה תרומה, כלפי 

åãåòáכיפורים אונן åãåòáåמחוסר
דאה"נ) כ' וראשל"צ רי"ד .(ובתוס'

ïðáøìãתוד"ה ì"éåòå 'åë ïðúã
.'åë éâéìôã íúä êéøèöéà

מהרש"א. עי'

éùéìùשם øîà÷ã íúäã àåääå
.'åë לקושיה הקדמה כעין זה

דכיא)שאח"ז .(מירא



íòèéáöä äâéâç úëñî
á"ò ä"ë ¯ á"ò ã"ë óã

נ 

àéä.שם äìòî íåùî åàì ë"à
חדשה, מעלה זה דאין ר"ל
מדרס  תרומה שבגדי משום אלא
שם  רש"י כמ"ש קודש, לאוכלי

יצחק) .(שיח

åðéöîתוד"ה ïëå 'åë äãåäéáù
.'åë äîåøú éáâ כל

צע"ג. כאן דבריהם

âøåáùðø.בהגהות á"ø'פי שם
בתרומה  דמיירי להו"א
מעולם, הוכשרה דלא צ"ל וע"כ
זה  ואין מהידיים, נטמאת דאל"ה

כאן. למסקנה שייך

ע"א‰ Šכ "ה 

ïéðåù.גמ' "øæòìà" 'ø øîà כצ"ל
.(רש"ש)

êéáà.שם úéá ìù ïúåàë שהיו
זיתיםלהם .(ר"ח)הרבה

åðù.שם àìéìâá בהגו"צ עי'
רב  "אמר גי' הביא [ובדק"ס

התוס'] לפי' וא"ש ובמרומ"ש יוסף", ,
מצויין  היו דלא רש"י בדעת כתב
ובדעת  כליהם, לטהר ת"ח בגליל
שעת  הוי דבגליל דאפי' כתב תוס'

מהני. לא הגיתות,

ìéáùתד"ה éòá 'åë äòåöøù
.ìåãâ להביא שיכול אף

בכך, להטריח דרך אין מעט, מעט
ליכא  וכ"ח ומגדל תיבה ובשידה

.(חזו"א)טורח

äàæä.שם éòáå'תי רא"ש בתו'
כדי  לבוא מקדימים שהיו

ימים. ז' שיטהרו

"àéðúäå".תוד"ה 'åë ìäà
מהרש"א. עי' בניחותא,

éåäשם, àì äáéú ÷øæ ìáà ,åôåñá
.ìäåà ד"ה בתוס' עיי"ש

.(הא')והתניא

÷øîàתוד"ה éëå ,åôåñá ,àìéìâá
äìèìèì øåñàã àðùéì

.'åë ואפשר צ"ב, בזה כונתם
כ"ז  אלא לעיל למ"ש שייך דאי"ז

כדלהלן. הר"י מפי'

ע"ב‰ Šכ "ה 

çìגמ' äúà ìåè åì øîàé àì ìáà
.'åë ùáé éðàå זיתים ר"ל אם

א"כ  מפרשים, קצת כמ"ש ושמן
הביא  ובדק"ס זו. ואצ"ל זו הו"ל
ואח"כ  ושעורין חיטין הפוכה גי'

ויבש. לח

äàáä.שם úâì äðçéðé ,éàîà
בהפריש  דאף מוכח מכאן

תרומה äðùäהע"ה ìë יכול ,



íòèéáöä äâéâç úëñî
á"ò ä"ë óã

נא 

לכהן  ולהביאה הבאה לגת להניחה
בתוד"ה  ע"ב כ"ד לעיל קכ"ט (חזו"א

וצ"ע.שביהודה) ,

äúéî.שם íå÷îá íäéøáã åãéîòä
בפסחים  ובתוס' הגו"צ עי'

בודקין. ד"ה ע"ב צ"ב

çñôàשם "ïîéäî"ãî éîð àëä
.äîåøúà éîð "ïîéäî"'עי

שיגרא  שזה כ' ובטו"א הגו"צ,
ובחזו"א שם)דלישנא. כ'(המצוין

דנאמנין  דהא ס"ל לא זו דסוגיה
אלא  טפי, דזהירי משום אקודש

איבה משום ע"א)כר"י כ"ב ,(כדלעיל
אמאי  איבה דליכא בתרומה וא"כ
אחר  מחלקינן דלא אלא נאמנין,
נאמנותו  על  לסמוך שהוכרחנו
בית  לגבי כאן ה"ה וא"כ לקודש,

מחלקינן. דלא הפרס

לא שם. לתרומה דבבדק ומשמע
וכ"כ  בדיעבד, אפי' מהני

בראשל"צ.

ïîéäîשם ùã÷à ïîéäîã åâéî
.íéð÷ð÷à éîð הוי דאל"ה

לקודש ד"ה גנאי להלן (רש"י

.במטהר)

åðîîשם ìåèéì åìáè úà øäèîá
.íéëñð דימוע לשון ובאמת

שבנוסף äîåøúìמתייחס אלא ,

עבור  טבלו את מטהר גם הוא
במשנה)נסכים .(מאירי

åë'.שם "àðéã" î"ù מצאתי לא
בפוסקים הלכות זה (ליקוטי

תודה) .בזבח

åë'רש"י ìâøì åðçéðéå ä"ã
.äðøëîéå.רש"ש עי'

åë'.רש"י ïé÷ãåá ïéàå ä"ã פתח
קבוע)בכד בחבית (זמן וסיים

כהונה).(כרת) במשמרות העיר .(וכן

øçàìרש"י ,ùãå÷ã ïéð÷éø ä"ã
.'åë äøéòù יצחק בשיח

בפנינו (בגמ') שלא עירה דאם כ'
נאמן, שלא פשיטא הקודש, את
אינו  ואפ"ה בפנינו, שעירה ומיירי
אם  דדוקא זה, בקנקן עוד נאמן
ובחזו"א  האמינוהו. לקודש מחובר

אלא)(פרה, ד"ה ג', מיירי י', דלא כ'
נאמן, באמת שאז בפנינו בעירה
היה  לא דאם פשיטא שזה אלא
נאמן  שאינו מעיקרא קודש כאן
לקודש, הכלי את שמשמר לומר
קודש  בו שהיה רש"י כ' לכן

וצ"ע. עיי"ש, מעיקרא,

éðôîרש"י 'åë ïéàìîáå ä"ã
.'åë íéðäë ãñôä ולעיל

הגיתות  דבשעת פי' במתני'
וצ"ל כליהם, החזו"א)מטהרין (וכ"כ



íòèéáöä äâéâç úëñî
à"ò å"ë ¯ á"ò ä"ë óã

נב 

ממנו  לקבל דע "מ תרוייהו, דבעינן
כהנים  דהפסד  להא בעינן התרומה 
הקנקנים, על נאמנין לא [וע"כ
להא  וגם הפסד] אין שבזה
רק  נאמנין [וע"כ כליהם דמטהרים
ימות  בשאר ולא הגיתות בשעת
שייך]. כהנים שהפסד אף השנה,
משום  דמקבלים אי' א' כ"ב (ולעיל 

בכמה  בזה שו"ט והחזו"א איבה,

היטב) ויל"ע .מקומות,

åë'.רש"י òåîéã àëéà éîå ä"ã
נופל  דימוע לשון "שאין

מה על להפריש"äáåçùאלא עליו
במשנה) לומר (מאירי אין וזה .

שבש"ס, דימוע כל כמו שהיינו
מתוקנין, לחולין נפלה שתרומה

חולין על נאמן ע"ה אין (ראש דהא

.משביר)

åìáèרש"י úà øäèîá ä"ã
ïéìåç àëéàã ,íéëñðì

.ùã÷å,שהקדישו לא קודש האי
ממנו  להקדיש היין שייחד אלא
לא  גם וע"כ התוס', וכמ"ש בעתיד,
ממש  דאי"ז בפנ"ע אתרומה נאמן
דנאמן  דמיגו אלא הגיתות, כשעת
שמטהר  שנאמן היינו הקודש, על

כליו ימים)את ע' שמייעד (בהני כיון
על  אף  נאמן להקדישו, היין

והקנקנים. התרומה

åë'רש"י øã÷ä àåä ä"ã 'éðúîá
.'åë à"àù éôì במאירי

רק  התירו זו דקולא כונתו הסביר
להביא  טרח שהקדר אנו רואים אם
כאן, ומוכרם מרחוק קדרותיו
לעתיד  מכשילן נמצאת דאל"ה
קדירות. יימצאו ולא יבואו שלא

åë'תוד"ה øáçäøéøá äéì úéàã
.íúä'כ המפרשים

מן  אינה גר דירושת בכונתם,
בב' אף ברירה יש ובדרבנן התורה,

מינים.

åë'.שם é"ø äãåî ïðáøãáã ú"ëå
א"ש, וע"ה דחבר כאן ומתני'
על  נאמן אינו ע"ה מדרבנן דרק

צבי)הטהרות .(אמרי

ïîéäîãתוד"ה 'åë øäèîá
.äîåøúàגנזי כצ"ל)

.יוסף)

ע"א‰ Šכ "ו

íéòéãåîäגמ' ïî íéðôìã àîòè
.'åë לא אמאי האחרונים הק'

דמתני'. מרישא כ"ז מדייק

ïîàðשם åðéà àöé àôéñ àîéà
.'åë לאביי דמנ"ל ק' לכא'

אדרבא  ממודיעים, היינו יצא דהאי



íòèéáöä äâéâç úëñî
à"ò å"ë óã

נג 

מן  לפנים מן היינו יצא דהאי י"ל
חי יוסף ובעוד ועד המודיעים. (בס'

אינו לחכמים) יצא דהאי די"ל  כ'
מן  דקתני קאי, ארישא נאמן
כיצד  קתני  ועלה ולחוץ, המודיעים
מן  על קאי יצא דהאי משמע כו',

ולחוץ. המודיעים

úåðåùáëשם ïéùåò ïéàù éôì
.íéìùåøéá בבא האי  לפי"ז

על  קאי נאמנין" ד"ובירושלים
הפסיק  אמאי וא"כ דלעיל, מתני'

וגנבים. דגבאין פי'בהא [ובתורי"ד

כרש"י]. דלא זו קושיה בגלל

úáùä.שם ãåáë éðôî 'éðúîá
הרגל  טהרת חכמים והשאירו

השבת לאחר .(טו"א)עד

ç÷éרש"י àì 'åë íäéðù ïëå ä"ã
.ãåò מכ"ז חזינן לכא'

כלפנים, אינה עצמה דמודיעים
במתני' מרש"י מוכח (ד"ה ומ"מ

הקדר) תושב הוא שהוא דקדר
קדרותיו. על נאמן מודיעים העיר

וי"ל.

åë'.שם øã÷ "ù"ëå".רש"ש עי'

åë'רש"י ïéðîàð ä"ã 'éðúîá
.ïéðîàð ùã÷ì אף

שאינם  חזינן פירקין שבכוליה
לקודש כלים על (רק נאמנים

במיגו) דקודש היינו בקנקנים ,
נאמנים  אך עצמם, שלהם בכלים
חברים. של בכלים נגעו שלא
אלו  שכלים שיודעים צ"ל וגם

לקודש דוד מיועדים (חסדי

.בתוספתא)

íúä".שם, çëåîãë" ,åôåñá
דר"ל  פי' שם דוד בחסדי
התרומה, על נאמנים דלא דמהא
הקודש, על דנאמנין מוכח
טפי  ריבותא לאשמועינן דאל"ה
אמנם  מהמני. לא אקודש דאפי '
שהרי  ברש"י, כן משמע לא
על  נאמנין דלא הא כאן הביא
למימר  ול"ל תרומה, טהרת
יצחק  ובשיח התם". "כדמוכח
דכונתו  כ' יחזקאל ובחזון
אי' שם התוספתא דבהמשך 
לקודש  כו' נאמנין "ובירושלים
כאן  אף וא"כ לתרומה", ולא
אדרבא, לכא' אך לקודש. היינו 
וכאן  "לקודש" שם דאי' מהא
חטאת" טהרת "על לשון אי'
גם  ענין! אותו זה דאין מוכח
מיירי  בתוספתא שם לעיל
וכ"ז  חטאת, אפר לענין בהדיא

צע"ג.

åë'.שם, äáåùú åùò íà óà
דעשו  זה לשון הנה



íòèéáöä äâéâç úëñî
á"ò å"ë ¯ à"ò å"ë óã

נד 

כלל  ליתא כו' תשובה
וגם  ובכת"י, שלפנינו בתוספתא
דתשובה  דהא מ' דלהלן מהגמ'
בגבאין  ולא בגנבים רק שייך

לחגיגה בזכר כ'וכמ"ש (ושם

ורש"י) הרמב"ם  בזה דנחלקו .דנ'
שצ"ל נ' עשו åומ"מ אם אף

אם  ברור שאין אלא תשובה,
אין  מדוע לומר בזה כונתו

תרומה על בארות נאמנין (וכ"פ

לא המים) אמאי לומר או ,
חטאת באפר ברית נאמנין (וכ"פ

צ"ב.יעקב) ועדיין ,

מ"ש ïéàáâä.תוד"ה לפי'
צ"ל  דבריהם בהמשך

לקדש יעקב תרומהìåכאן (ברית

ועוד) דכיא מ"ש מירא אמנם ,
ייתכן  לא תרומה על גם שנאמנין

שבידינו הספרים כל נגד (חס"ד וזה

ועוד) בתוס'שם וי"ג .àìå על
וכרש"י תרומה, המים טהרת (בארות

ותוס'ועוד) שמהמשובשים . נ' זה
הוא.

ע"ב‰ Šכ"ו 

ùã÷îáבמתני' åéäù íéìëä ìë
.'åë,השולחן גם

צריכים  ואז שייטמא שאפשר
"תמיד" מצות שיש אף להטבילו,

יצחק(תפא"י) בשיח וכ"ה (לעיל ,

הזהרו) ד"ה  בטומאת ברש"י דרק
עשה  ביטלו לא ספק שהיא ע"ה
שלא  הזהירום וע"כ ד"תמיד",
מטבילין  ודאי בנטמא אך יגעו,

אותו.

çáæîåשם áäæä çáæîî õåç
.'åë úùåçðä אמאי יל"ע

חוץ  כ' ולא לפרט האריך
בזה  דרמז ואפשר מהמזבחות.
אך  דמשה, הנחושת מזבח דדוקא
דבית  אבנים במזבח איירי לא
ולא  גמור בנין שהוא עולמים
וכמ"ש  כלל, טומאה בו שייך

התוי"ט.

åë'.גמ' éì ÷åôéúå במגדים
מקומות  עוד הביא חדשים
בא  לי" "ותיפוק זה דלשון
טעם  לומר ולא הקודם על לחלוק 

נוסף.

åë'.שם åúåà ïéäéáâîù ãîìî
אי  בענין האריכו המפרשים
הוציאוהו  או במקומו הגביהוהו
חם, שהוא ראו איך וכן לחוץ,

ד"תמיד". זה ובענין

åë'.שם éåôéö íåùî éì ÷åôéúå זה
בטל  שהציפוי מסברא ודאי
חוץ  לדינא, תמיד וכ"ה להכלי,



íòèéáöä äâéâç úëñî
à"ò æ"ë ¯ á"ò å"ë óã

נה 

שהביא  בשיש שחיפה משולחן
אלא  לנוי , רק  הציפוי  שאין כאן,
יסריחו, שלא האוכלין שומר הוא
כלי  כגון מצוה של בציפוי וכן

פי"א,המקדש כלים אחרונה (משנה

דין) ובעיקר בד"ה .מ"ו,

ñðäתוד"ה úîçî ,åôåñá ,äøåðî
.'åë ידעו בקו' דגם נ'

דאי  דס"ל אלא הנס, מחמת שדולק 
להדליקו  צריכים אנו הנס לא
כן  דאינו תי ' וע"ז היום , כל שידלק
להדליק  רק אותו מדליקים אלא

השאר.

íçãתוד"ה à÷åã åàì 'åë å÷åìéñ
.'åë אלא ול"ג כצ"ל,

.(אחרונים)

ðàù'éúתוד"ה ïðçìà ø"øäå 'åë é
.'åë ובנחלת מהרש"א. עי'

קאמרי  דרבנן דר"ל כ' יהושע
אדמה  ממזבח למילף  דיש לר"א
אליו, בטל והציפוי עיקר שהעפר 
לגמרי  שהוא משם למילף א"צ אך

בחזו"א כ' וכעי"ז (כלים כקרקע,

ו') .י"ד,

בתוס'åôåñá.שם, עיי"ש
המזבח  ד"ה במנחות
שקאי  יתכן דלא גם שהק'

אשולחן.

ע"א‰ Šכ "ז

àîéà.תוד"ה úéòáéàå'עי
מהרש"א.

óøùéתוד"ה àìù 'åë ïéàù
."õòä"'דפי כרש"י דלא

הזהב על .(מהרש"א)שקאי
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